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چکیاه
رفتار خرید ناگهانی ،رفتاری با فعالسازی هیجان زیاد ،کنترل شناختی کم و تا حد زیاادی وککنیای
میباشد که کنترل آن کز جنبه رفتار مصرف کننده با کهمیت کست .کین تحقیق به بررسی پییایندها و
پسایندهای رفتار خرید در قالب شناسایی و رتبهبنادی مهامتارین واکماا کگرگا کر خریادناگهانی
میپردکزد .با مطالعه پییینه تحقیقهای کنجاا شاده ،واکماا مااقعیتی ،روکنشاناختی ،محیطای،
شخصیتی ،آمیخته بازکریابی ،جمعیت شناختی و واکما مرتبط با کاال بهوناکن واکملی کاه بار رفتاار
خرید ناگهانی مصرف کنندگان تأگیر دکرند ،شناسایی شدند .رتبهبنادی پییاایندهای رفتاار خریاد
 دريافت مقاله6931/66/61 :
 پذيرش مقاله6931/6/02 :

ناگهانی با بهرهگیری کز نظر خبرگان و با تکنیک دیمتا کنجا شد .پسایندهای رفتار خریاد ناگهاانی
نیز با بهرهگیری کز تکنیک دلفی و کستفاده کز نظر خبرگاان روکنیناسای و بازکریاابی باه دو دساته
پیامدهای مثبت و منفی تقسیم بندی شدند .در پایان مدلی کز شاخصهای باه دسات آماده کز کیان

Journal of
Business strategies
Shahed University
Twenty-Five Year
No.11
Spring & Summer
2018

مطالعه کرکئه شده کست .کین مطالعه با طرح سیمایی کلی کز رفتار خرید ناگهانی می تاکند در مادیریت
و سیاست گ کری رکجع به کین جنبه کز رفتار مصرف کننده سهیم باشد.

کلید وکژهها :رفتار خرید ناگهانی ،پسایندها ،پییایندها ،تکنیک دلفی ،تکنیک دیمتا،
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مدلی کامث تر از پیشایندها و پیایندهاي این نهو از خریهد
پرداخت میشود .در این تحقیق صهرفاً طبقه بنهدي ادبیهات
مدنظر نییت بلك ب اراه تجيی وتحلیث یافت هاي مربوط و
بررسی تأثیر نیهبی متغیرههاي میهتقث پرداخته مهیشهود.
شههناخت ایههن عوامههث بازاریابههان را در جهههت پههی بینههی
رفتارهاي افراد با توج ب عوامث بیانشده ،کمهك مهیکنهد.

مقامه
خرید ناگهانی 1یك رفتار خرید بی مقدمه  ،نهاگيیر و از
لحاظ لذت جویی پیچیده است که در آن سهرعت تصهمی
خرید ،از هرگون تفكر ،مالحظ و بررسی سهایر گيینه هها
جلوگیري میکند [ .]1این نهو خریهد مرزههاي منققهی و
متداول فرآیند خرید را دره میشكند [ ]2و بدون ارزیابی

سؤالهاي این تحقیق ب شرح ذیث است:
 .1عوامث مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی (پیشهایندها
کدا است؟
 .2کدا یك از عوامث مؤثر بر رفتار خریهد ناگههانی
داراي اولویت است؟
 .3رتب بندي هرکدا از عوامث مؤثر بر رفتار خریهد
ناگهانی ب چ ترتیب است؟
 .4پیایندهاي خرید ناگههانی در چنهد دسهت قهرار
میگیرند؟
 .5هر گهروه از پیهایندهاي رفتهار خریهد ناگههانی
داراي چ ویژگیهاي هیتند؟

جایگيینهاي متعدد و سبك سنگین کردن پیامدها صهورت
میگیرد .ب طور عمده خرید ناگهانی پس از تأثیرپذیري فرد
از نوعی محرک درونی یا بیرونی و در مدت زمهانی بیهیار
کوتاه ،رخ میدهد [.]3
خریههد ناگهههانی یكههی از جنبهه هههاي رفتههاري مههه
مصههر کننههده و یههك مفهههو حیههاتی در بههازار اسههت.
درصورتی ک مصر کنندگان فقه به هنگها نیهاز خریهد
نمایند ،اقتصاد بازار با شكیت مواج می شود و ایهن خهود
ب وضوح اهمیهت و نقه خریهد ناگههانی را در بازارههاي
مصرفی نشان می دهد [ .]4توج ب این نكته که ناگههانی
بودن منحصراً ب عنوان یك صفت شخصی تلقی نمیگهردد،
مه است بلك مربوط ب یك موقعیت خاص خریهد اسهت
[.]5
امروزه با توج ب افيای تعداد مصر کنندگان ،درآمد
آنها و فرا رقابتی شدن بازارهها ،موقعیهتههاي گیهتردهاي
بهراي خریهدهاي ناگههانی ایجهاد شهده اسهت .در ادبیهات
بازاریابی و رفتار مصر کننهده مقالعهات زیهادي در ایهن
حوزه انجا شده است اما این مقالعات از عد انیهجا در
طبق بندي و تلخیص نتهایج و تفكیهك عوامهث اثرگهذار و
واکن هاي متاثر از این رفتهار رنهج میبهردز از ایهن رو به
علت اهمیت مقالع عوامث مؤثر بر رفتار خرید ناگههانی در
تدوین استراتژي هاي بازاریابی اثربخ براي افيای حج
خرید و کمك ب خریداران بهراي جلهوگیري از تحریهك و
انجا خرید ناگهانی غیر الز  ،انجا مقالعه ههایی از ایهن
دست اهمیت دارد [.]6
هد از انجا این تحقیق ن تنها شناسایی عوامث مه و
تأثیرگذار بر رفتار خرید ناگهانی است بلك شناسایی عوامث

مبننی نظ ر تحقیق
مصر کنندگان ب دالیث مختلفی خرید می کنند ،ک این
دالیث ممكن است شامث نیاز ب یك محصهول یها خهدمت
خاص نباشد .براي مثال آن ها ممكهن اسهت بهراي نیهاز به
سرگرمی ،تفریح ،عكسالعمهثههاي اجتمهاعی یها تحریهك
ذهنی خرید نمایند [ .]7در برخی مهوارد ،مصهر کننهدگان
براي خریدهاي خود از حدود عقالیی خهار مهیشهوند و
انتخابهاي بدون بررسی دقیق و اطالعات کافی و همچنین
بدون قصد قبلی انجا میدهند ،در چنین لحظاتی است که
خریدهاي ناگهانی اتفاق میافتند [.]8
خرید ناگهانی زمانی رخ میدهد ک یك مصهر کننهده
تجرب یك نیاز ناگهانی ،قهوي و مهداو بهراي خریهد یهك
کاالي خاص داشت باشد و تصمی گیري سریعاً با مواج بها
محصول انجا میگیرد ک هیچ توج یا ارزیابی نیهبت به
عواقب آن صورت نمیگیرد .این رفتار ب عنوان یهك سهبك
مصههرفی در بیههیاري از فرهن ه ههها رایههج و ب ه رسههمیت

متأثر از این نو خرید نیي هیتز در این تحقیهق به اراهه
Impulse Buying

شناخت شده است و محصوالت متنوعی را شهامث مهیشهود
[ .]9در ادبیات بازاریابی ،خریهدهاي ناگههانی را به عنهوان
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خریدهاي بدون برنام ریيي تعریف میکنند ک تفاوت بهین
خرید واقعی و آنچ قبالً برنامه ریهييشهده اسهت هیهت.
برخی از نوییندگان خرید ناگهانی را ب عنوان عملی بهدون
فكر و با عملكرد سریع میدانند ک ب وسیل انگیيه و ادراک
تحریك میشوند ک این تحریك میباییت ب انهدازه کهافی
قوي باشد تا بتواند بر موانع غلب نماید [.]4
مقالعات گیترده در حوزه رفتار خرید ناگهانی از دهه
 1951شرو شد .رفتار خرید ناگهانی از دیهدگاه برخهی از
مصر کنندگان منفی ب نظر میرسد و افكار منفی همچون
خر کردن بی ازحد پول ،عد اطمینان در مورد عملكهرد
و کیفیت محصوالت و همچنین احیاس گناه و ناهماهنگی
اجتماعی را ب دنبال دارد بنابراین این نو خرید ازنظر ایهن
افراد غیرعقالنی ،نابالغ یا با رییك باال تلقی میگهرددز امها
در مورد یك سري دیگر افراد این نو خرید اغلب شایع و
بدون آگاهی صورت میگیرد .این گون برآورد شهده اسهت
ک حدود دوسو تصمیمات خرید در مغازه اتفاق مهیافتهد
[.]11

یك نقق کانونی براي فعالیتهاي بازاریابی است .بیهیاري
از تحقیقات درزمین خرید ناگهانی بهر جنبه ههاي مختلهف
موقعیتی خرید ناگههانی تهأثیر دارد .اخیهراً خریهد ناگههانی
ب عنوان یك متغیر متفاوت فهردي موردبررسهی قرارگرفته
است ک ب احتمالزیاد براي نفوذ افراد در موقعیتها هیت
[.]6
مشخص غیرعمدي بودن و عد برنام ریيي الزم یهك
خرید ناگهانی است اما تنها معیار براي قرار گرفتن در طبق
خرید ناگهانی نییت .درواقع هر خرید ناگهانی حتماً بهدون
قصد است ،اما هر خرید بدون قصهدي اليامهاً یهك خریهد
ناگهانی نییت [ .]15مصهر کننهدگان به منظهور برطهر
کردن تعدادي از نیازهاي خود ن تنها نیاز ب خود کاال خرید
میکنند بلك مصر کنندگان ممكن اسهت در طهول زمهانی
ک در حال انجا خریدهاي برنام ریييشهده خهود هیهتند
کاالیی را ببینند ک آن را مناسب براي برطر کردن نیهازي
خاص بداننهد [ .]16ایهن نهو خریهد بهراي شهرکت هها و
سازمانها بییار اهمیهت دارد به ایهن دلیهث که به دنبهال

ایههن خریههدها کمتههر عمههدي و بیشههتر برانگیياننههده و
غیرقابث مقاومت هیتند و اثرات بییار زیادي بهر اقتصهاد و
احیاسات و سالمت روانی خریهداران دارد [ .]11پهایرون
تعاریف پیشین را بازبینی کهرده و تعریفهی کوتهاه از خریهد
آنی بدین گون اراه مهی دههد "خریهد آنهی نهوعی خریهد
برنام ریيي نشده است ،نتیج رویارویی بها محهرکهاسهت
ب طوريک در محث در موردش تصمی گیري شده اسهت و
پس از خرید ،خریدار واکن هاي احیاسی یها شهناختی را
تجرب میکند" [ .]3خرید برنام ریيي نشده هر نو خریدي
ک خریدار از قبث براي آن برنام ریيي نكرده است میباشد.
این نو از خریدها ک به خریهدهاي هیجهانی و احیاسهی
معرو اند ،در مقابث خریدهاي برنام ریييشهده و منققهی
قههرار م هیگیرنههد [ .]12رفتههار خریههد ناگهههانی اشههاره ب ه
تصههمیمات خریههد برنامهه ریههيي نشههده دارد کهه دالیههث
غیراقتصادي همچون سرگرمی ،ارضا نیازهاي احیاسهی یها
اجتمهاعی اسهت که ممكهن اسهت باعه خریهد ناگههانی
مصر کنندگان گردد [ .]13رفتار خرید ناگههانی پدیهدهاي
است ک در ایاالتمتحده ب رسمیت شهناخت شهده اسهت و

راههاي براي انگیيش افراد براي پرداخهت و خریهد هرچه
بیشتر است [ .]17ارضا نیاز لذت باورانِ ب عنوان یك منقق
گذشت نگر براي خرید است ک در طول یك گشهت خریهد
ایجاد میگردد .ب طوريک خریهدهاي ناگههانی تعهدادي از
خواست هاي لذت باورانِ را ارضا مینماید [ .]16مدت زمان
تصمی گیري ،فاصل زمانی بین تمایهث به خریهد و خریهد
واقعی براي خریهدهاي ناگههانی بیهیار کوتهاه اسهت و در
درج اول با وسوس لذت باورانِ قهوي از رضهایت آنهی و
بهبود حالت بهدون توجه یها بها توجه انهدک به عواقهب
تحریك میشود [.]18
تحقیقگران در مورد ویژگیهاي خرید ناگهانی ب چنین
اجما نظري رسیده اند ک خرید ناگهانی میباییهت بهدون
قصدز بدون تفكر و بی درن باشد [ .]6درمجمهو  ،خریهد
ناگهانی ب طورمعمول با اسهتفاده از سه معیهار طبقه بنهدي
می شود .اول ،عمث خود ب خودي و معموالً بها بهار مثبهت
عاطفی همراه است .دو افراد خرید ناگهانی را براي نشهان
دادن توج اندک ب هيین و عواقب انجا میدهنهد .سهو ،
این عمث معموالً وسوس لذت باورانِ از طریق خرید را به

نيدیك ب  81درصهد از کهث خریهدهاي دسهت خاصهی از
محصوالت خاص را شامث میشود [.]14
خرید ناگهانی جنب اي فراگیر از رفتار مصر کنندگان و

دنبال دارد .براي خرید ناگهانی رفتار را می تهوان به عنهوان
یههك سلیههل مراتههب تجربههی از اثههرات بهه موجههب آن
مصر کننده تجرب قوي از محصول ،خرید سریع محصول
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یك فرد برداشتن این گون خریدها تأثیر دارد خرید ناگهانی
و شخصیت خودکنترل به عنهوان دو سهمت از یهك سهك
هیتند که به سهادگی مهیتهوان گفهت خریهد ناگههانی در
صورت فقهدان خهودکنترلی یهك فهرد یها تمایهث و تیهلی
وسوس شدن اتفاق میافتد [.]21
تحقیق هاي مربوط ب این حوزه تا ب امروز ادامه داردز
ب عنوان مثال می تهوان به تحقیقهی که توسه ترکیلمهاز و
همكاران در سال  2115با عنوان اثر صفات شخصهیتی و
کیفیت وب سایت بر خرید ناگهانی آنالین انجا شد ،اشاره
کرد ک در این تحقیق صفات شخصیتی همچون بهاز بهودن
نیهبت به تغیهر ،وجههدان و برونگرایههی به عنههوان صههفات
شخصیتی اثرگذار بر رفتار خریهد ناگههانی شهناخت شهدند
[.]17
حاصث بررسهی تعهدادي از مقهاالت مهرتب داخلهی و
خارجی در مورد خرید ناگهانی و عوامث مؤثر بهر آن اسهت
ک بر اساس موضو موردمقالع  ،طبق بنديشده است.
پس از بررسی ادبیات و پیشین تحقیق ،مجموع عوامث

و درنهایت تالش براي توجی عمث را تجرب میکند [.]18

پیشیهه تحقیق و اسرخ اج عوامل
برخال این باور ک خرید ناگهانی یك مفههو جدیهد
است ،مقالعات صورت گرفت نشهان مهیدههد که مفهاهی
مربوط ب خرید ناگهانی از ده  1951شهرو شهده اسهت.
مقالعاتی ک در این دوره صورت گرفت خریهد ناگههانی را
ب عنوان یك خرید برنام ریيي نشده میدانیتند ب طوريک
این نو از خرید زمانی رخ میدهد که تجربه ناگههانی و
اصرار مداو و قوي براي خرید بالفاصهل چیهيي صهورت
میگیرد [ .]17محققان تعاریف متعددي از خریهد ناگههانی
اراهه کههردهانههد که ایههن تعههاریف به قبههث از سههال 1982
برمیگردد ک بجاي تمرکي بر مصر کننده ب عنوان محهرک
رفتارهاي خرید ،بر کهاال تمرکهي داشهتند .اسهترن در سهال
 1962پای و اساسی را براي تعریف رفتهار خریهد ناگههانی
اراه نمود و آن را به عنهوان عملهی برنامه ریهيي نشهده و
ناگهانی طبق بندي کرد [.]16
روک وقو یك خریهد ناگههانی را ایهن گونه تعریهف
می کند" :وقتی یك مصر کننده تمایلی ناگهانی ،غالباً قوي
و پایدار ب خرید آنی یك کاال پیهدا مهی کنهد .ایهن انگیهيه
ناگهانی پیچیده اسهت و ممكهن اسهت تعهار احیاسهی
ایجاد نماید.]19[ ".
در ده  1981تحقیقات مهمی از روک و هاچ ،ماهیهت
خرید ناگهانی را روشن کرد .آن هها به وضهوح خاطرنشهان
کردند ک ز این افراد هیتند و ن اجناس ک خرید و مصر
ناگهانی را تجرب میکنند .محققهان پذیرفته انهد که خریهد
ناگهانی زمانی اتفاق می افتد که یهك فهرد خریهدي بهدون
قصد ،بدون تفكر و بی درن انجا می دهد .خرید ناگهانی،
بدون در نظر گرفتن چرایی دلیث و منقق فرد بهراي داشهتن
آن کاال تعریف میشود [.]21
کاسن و لی بر این اعتقاد هیتند ک فاکتورهاي فرهنگی
بر خرید ناگهانی تأثیر قابثتهوجهی دارنهد .خریهد ناگههانی
ب عنوان یك خرید برنام ریيي نشده بها مشخصه ههاي که
شامث تصمی گیهري نیهبتاً سهریع و یهك سهوگیري ذهنهی
ب منظور دستیابی سریع است [.]14
استرن در سال  1962چهار نو متمایي خریهد ناگههانی
در تحقیقی ک توس لو انجا گرفت نشان داد که حهاالت

مربوط ب رفتار خرید ناگهانی مصهر کننهدگان بهر اسهاس
فراوانی در نه دسهت  ،در خالصه شهده اسهت .بهر اسهاس
شههباهت موضههوعی متغیرههها 38 ،عامههث بهه عنههوان متغیههر
شناساییشده در هفهت گهروه کلهی پیشهایندها و دو دسهت
عوامث پیایندهاي رفتار خریهد ناگههانی (مثبهت و منفهی
معرفیشده است .تالش ما بر این بوده است تا لییت تقریباً
کامث از متغیرهاي شناساییشده در رفتار خرید ناگههانی تها
زمان نگارش این مقال تهی و تلخیص شود .این عوامهث را
در دو دست پیشایندها و پیایندهاي خرید ناگههانی مقالعه
میکنی .
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تددف

جدول  .1مروری بر تحقیقهای انجامشده درزمینه خرید ناگهانی

1
2
3

4

5

6

7

8

9
11
11

12

13

14

15

16

عهوان مقنله

اثر صفات شخصیتی و کیفیت وب سهایت
بر خرید ناگهانی آنالین
برانگیختن خرید ناگهانی از طریق برنام ي
طرحهاي مجازي
رفتههار خریههد ناگهههانی در فعالیههتهههاي
بازاریابی لواز آرایشی
تأثیر اراه قیمت ههاي مختلهف بهر رفتهار
ناگهههانی خریههد مصههر کننههدگان :نق ه
پشیمانی پی بینیشده
تأثیر اثرگذاري صفات و مدل پنج عاملی
شخصیت بر خرید ناگهانی
رفتار خرید ناگهانی مصر کنندگان
ویتنامی در محی فروشگاه

نودسهاگنن و سنل
تحقیق

مرغی

مسرقل

ترکیلماز ،ارد
2115
لین و یشیح لو
2115
تيو وو ،لی
2115
هون زو ،ژي گو
2115
تامیون و پرندرگیت
2115
چو ،چین  ،لون
2114

عوامث درونی مؤثر بر رفتار خرید
ناگهانی -شواهدي از هند
نگاهی فراتر از خرید ناگهانی :بررسی
میان فرهنگی و چند دامن از رفتار ناگهانی
مصر کننده
نق نشان هاي جوي در رفتار خرید
ناگهانی

بادگیان و ورما
2114
شارما ،سیواکوماران،
مارشال
2113
فلوح ،مادلبرگر
2113

رابق بین سقح درگیري مصر کننده،
آگاهی از محصول و رفتار خرید ناگهانی
بررسی عوامث تأثیرگذار بر خرید ناگهانی
لواز آرایشی
اراه مدلی جهت بررسی عوامث مؤثر بر
رفتار خرید تكان اي (ناگهانی
مصر کنندگان ایرانی
ارتباط بین درگیري مصر کننده ،دان
محصول و رفتار خرید ناگهانی
بررسی ارتباط ابيارهاي پیشبرد فروش و
رفتار خرید ناگهانی

لیان
2112
آشتیانی و اکبري
1391
مصباحی و اسكندر پور
1393

راهكارهاي افيای خرید ناگهانی
مشتریان از طریق محی فروشگاه
اراه مدلی جهت بررسی عوامث مؤثر بر
رفتار خرید ناگهانی (مورد مقالع :
دانشجویان دانشكده مدیریت دانشگاه
تهران

نر

مالحیینی و موسی علی
1393
میرزایی و نجفی زاده
1393
افشاري نژاد و نصر
1392
نظري ،قادري عابد
1391

5

ننم مرغی

نر مسرقل

5

روان ،سازگاري ،بهاز بهودن نیهبت به تغییهر،
وجدان ،برونگرایی

2

لذت -تحریك

2

وضعیت مصر  -بازاریابی تجربی

2

ترفیعات و تخفیفات -پشیمانی پی بینیشده

2

تأثیرگذاري حاالت -شخصیت

11

لذت خرید -احیاسات مثبت -احیاسات
منفی -جو درون فروشگاه -بازدید در
فروشگاه -چیدمان در فروشگاه -فروشندگان-
ترفیعات -گروههاي مرجع

5
3

شخصیت -فرهن  -ماديگرایی -گرای
لذت خرید -تمایث ب خرید ناگهانی
بیتدبیري (شناختی  -فقدان خودکنترلی
(رفتاري  -خوشگذرانی (عاطفی

ب

2

محی  -ناگهانی بودن

4

قیمت -سن -ماديگرایی -آگاهی از محصول

3

محی فروشگاه -لذت خرید -درگیري کاال

5

جمعیت شناختی ،فرهنگی ،موقعیتی،
روانشناختی ،آمیخت بازاریابی

2

درگیري مصر کننده با محصول ،دان
محصول
ابيارهاي پیشبرد فروش (تخفیف قیمت ،کوپن،
نمون رایگان ،بیت جایيه و نمای در
فروشگاه
محی فروشگاه -ویژگی فردي (تمایث لذت
خرید و تمایث خرید ناگهانی
محی خرید -جنییت -تنها ب خرید رفتن-
عيتنفس -راهنمایی فروشنده -فردگرایی-
نو محصول -تحریكپذیري -سقح قیمت-
ترفیعات بازاریابی

1

2
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جدول  .2فراوانی متغیرهای استفاده شده در مدل
تک ات

%

1

عوامث موقعیتی

5

1/14

2

عوامث روانشناختی

7

1/2

Badgaiyan, 2015; Wu, 2015; Amos, 2014; Lin, 2013
Pornpitakpan, 2013; Floh, 2013; Lucas, 2014; Verplanken,
مصباحی جهرمی2011; Sharma, 2013; 1393 ،

3

عوامث جمعیت شناختی

17

1/48

;Ozer, 2011; Thompson, 2015; Jeffrey, 2007; Amos, 2014
Pornpitakpan, 2013

4

عوامث مربوط ب آمیخت
بازاریابی

4

1/11

James, 2014; Badgaiyan, 2015

5

خصوصیات شخصیتی

4

1/11

Turkyilmaz, 2015; Thompson, 2015; Verplanken, 2011

6

عوامث محیقی

4

1/11

James, 2014; Lin, 2015; Floh, 2013

7

عوامث مربوط ب کاال

5

1/14

Zhou, 2015; Liang, 2012; Drossos, 2014

8

نتایج مثبت

4

1/11

Ozer, 2011; Park, 2013; Lin, 2015

9

نتایج منفی

2

1/15

Park, 2013, Beatty, 1998

تددف

تعااد

ا اوانی

مرغی

پیشندها نر

ب

دا ننگهننی

تحقیقات انجا شده تاکنون عوامث مؤثر بر رفتار خرید
ناگهانی را در  4دست کلی قرار دادهاند :عوامث جمعیت
شناختی ،موقعیتی ،روانشناختی و عوامث مربوط ب آمیخت
بازاریابی تقیی بندي کردهاند .در این تحقیق ما پیشایندهاي
خرید ناگهانی را ب صورت شكث  1و در هفت دست
صورتبندي نمودی  .در ادام ب شرح این عوامث می-
پردازی .

شکل .1

6

ی از محققین
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شکل  .1مدل مفهومی پیشایندهای خرید ناگهانی

 پول در دسترس را میتوان ب مقدار بودجه یها درآمهداضافی ک فرد احیهاس مهیکنهد مهیباییهت در حهال
حاضر و یا در آن روز خر کند دانیت .در تحقیقی ک
توس بادگیان و ورما صورت گرفته اسهت نشهان داده
شد ک رفاه اقتصادي تأثیر مثبت و معناداري بهر خریهد
ناگهانی افراد دارد [.]23
 محی خرید :آرای گري داخلی ،رنه بنهدي ،نهور ،بهو،موسهیقی ،نحهوه قرارگیهري تجهیهيات و کهاال و نحهوه

عنمل جمعیت شهن ری

عوامث جمعیت شناختی همچون سهن و درآمهد باعه
ایجاد نقش شناختی از باورها ،ارزشها ،معانی و نگرشهها
میگردد و محرک ادراک ،افكار ،استدالل ،اعمال ،پاسخها و
تعامالت مرد هیتند [ ]11ب طوريکه هرچه سهن افهراد
کمتر [ ]14و سقح درآمد باالتر باشد احتمهال اینكه افهراد
خرید ناگهانی انجا دهند بیشهتر خواههد بهود و همچنهین
زنان بیشتر از مردان خرید ناگههانی انجها مهیدهنهد [ ]9و
[ .]6ب طورکلی زنان ب دلیث تمایث ب خرید بیشتر از مردان
خریدهاي ناگهانی انجا می دهند و زنان انهوا مختلفهی از
محصوالت را خریداري میکنند .زنان به شهكث عهاطفی و
شناختی بیشتر ناگهانی هیتند [.]22

نمای محصوالت سبب تشدید خرید ناگهانی میشود
ماتیال 1و ویرتي 2محی خرید تحرک کننده و جهذاب را
عاملی براي کاه خودکنترلی و تشهدید رفتهار خریهد
ناگهانی میداند [.]6
 زمان در دسترس :مدتزمهانی اسهت که بهراي خریهدصر میگردد .در تحقیقی ک نیكوالس و همكهاران
نشان داده شد هرچ افهراد زمهان بیشهتري را در مغهازه
صر کند اقال بیشتري را خریداري میکند و درنتیج
پول بیشتري را خر مینماید [.]23

عوامل موقعیری

عوامث موقعیتی ب عوامث محیقی و شخصی در هنگها
انجا خرید آنی از سوي مصر کننده ،گفت میشهود .ایهن
عوامث شامث ،زمهان در دسهترس ،پهول در دسهترس ،تهأثیر
خانواده ،محی خرید ،جیهتوجهو در فروشهگاه ،تنهها به
خرید رفتن ،راهنمایی و کمك فروشنده و  ...میباشند.

Mattila
Wirtz
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 تنها ب خرید رفتن :روک 1و فیشهر 2ناشهناس بهودن درمحی خرید را عهاملی بهراي افهيای خریهد ناگههانی
میدانند ب طوريک خریداران تمایث به امتحهان کهردن
محصوالت و سبك هاي جدیهد درزمهانی که ناشهناس
هیتند دارند [.]6
 راهنمههایی و کمههك فروشههنده :حضههور فروشههندگانخوشبرخورد در مغهازه به عنهوان خهدمتی اضهاف به
مشتریان است و تحیین فروشنده در طول مهدتزمهان
خرید امكان خرید ناگهانی را افيای خواههد داد []23
اما در تحقیقی ک توس نظهري و قهادري عابهد انجها
گرفت نشان داده شد ک راهنمایی فروشنده اثر مثبتی بر
خرید ناگهانی افراد ندارد [ ]6و [.]19
 تأثیر حضور افراد خانواده به ایهن صهورت اسهت کهمصههر کننههدگان اعضههاي خههانواده را بیشههتر نگههران
موضههوعات اقتصههادي بداننههد و ممكههن اسههت خریههد
ناگهانی را ناخوشایند بدانند .در مقالع اي که در هنهد
ب عنوان یك جامع سنتی صورت گرفت نشان داده شد

اجتمههاعی در ارتبههاط اسههت و حضههور اعضههاي گههروه،
شانس درگیري افهراد جمهعگهرا در خریهد ناگههانی را
افيای می دهد [ .]24در تحقیقی ک توسه کاسهن 5و
لی صورت گرفت مشخص شد ک جمعگراها در آسهیا
کمتر خرید ناگهانی انجا میدهند [ .]14در تحقیقی ک
توس بادگیان و ورما انجا گرفت نشهان داده شهد که
فردگرایی رابق مثبهت و معنهاداري بها خریهد ناگههانی
ندارد [ ]24در مقالع اي دیگر نشان داده شد که افهراد
فردگرا بیشتر خریدهاي ناگهانی انجا میدهنهد [ .]6در
یك مقالع اکتشافی ک توس میتال و دیگهران (2117
مشخص شد ک فرایندهاي خرید ناگهانی بها توجه به
شرای فرهنگی و مهوقعیتی و در بازارههاي نووههوري
مثث هند تفاوت فاح با سایر بازارههاي غربهی دارد و
این مقالعهات بها ایهن نگهاه انجها گیهرد تها کهاربردي
ملموستري در کشور ب دست آید [.]25
 تحریههكپههذیري (عههد کنتههرل بههر میههث بهه خریههد :خودکنترلی نشان دهنده توانایی مقابل با وسوس اسهت.

نیازهاي خانواده بی از نیازههاي فهردي ارزش دارد و
ممكن است خرید ناگهانی زمانی ک براي دیگر اعضاي
خانواده باشد ،افهيای مهییابهد [ .]23اسهترن بهر ایهن
اعتقاد است ک خرید ناگهانی بیتگی ب منابعی همچون
پول و زمان و تالش ذهنی و فیيیكی دارد .حضور افراد
خانواده ارزشهاي هنجاري را فعال میکنهد و بنهابراین
منجر ب کاه اصرار ب خرید میگردد [.]21

خرید ناگهانی

کاه

امیلی ترمبلی خودکنترلی را باع
میداند [.]19
 لذت خرید :6مقالعات بییار کمی در مورد این موضوصورت گرفت است ک خریدارانی که از خریهد لهذت
میبرند بیشتر خرید ناگهانی انجا میدهند [ .]24لهذت
یك حالت مؤثر است ک ممكن است گرای ب خریهد
ناگهانی را تحت تأثیر قرار دهد .بعضهی از افهراد لهذت
خریدشان بیشتر از دیگران است و به علهت وابیهتگی
مثبت براي خرید ،احتمال بیشتري وجود دارد که ایهن
نو از مشتریان قصد ،فرصت و انگیيش واقعی شان به
خرید ناگهانی افيای یابد .خریداران مفهرح از فراینهد
خرید ،نیبت ب عمث خرید یك کاال لهذت بیشهتري را
کیب میکنند [.]7
 تمایث ب خرید ناگههانی :7گهرای به خریهد ناگههانیب عنوان یك ویژگی فردي است ک براي داشتن تجربه
فوري و انگیيش ناگهانی براي انجا خریهد و به فعهث
رساندن این احیهاس بها کمتهرین سهنج و ارزیهابی
پیامدهاي آن [ ]7و درج اي است که افهراد تمایهث به

عوامل توانشهن ری

 عيتنفس :الیوت 3عيت نفس را عامهث مهه در خریهدناگهانی مهیدانهد و از نظهر امیلهی 4عهيتنفهس رابقه
معكوسی با میيان خرید ناگهانی دارد [.]6
 فرهن  :تفاوتهاي فرهنگی ب عنوان یك فاکتور خاصب منظهور تهأثیر بهر خریهد ناگههانی اسهت [ .]14ابعهاد
فردگرایی و جمعگرایهی به عنهوان یكهی از جنبه ههاي
عمدهاي از فرهن مصر کننده مؤثر بر تصهمی گیهري
خرید است ک تأثیر زیادي بر نو تالش براي برآوردن
نیاز مصر کنندگان دارد .خرید ناگهانی با برآوردن نیاز
1.

Rook
Fisher
3. Elliott
4. Amelie

5.

2.

kacen
6. Shopping Enjoyment
7. Impulsive buying tendency
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هد اصهلی زنهدگی و کلیهدي بهراي شهادي هیهتند.
ماديگراها تصمی خرید کاال یا خدماتی دارند ک فكهر
میکنند ممكن است تحیین یا موقعیتی را بهراي آنهها
فراه آورد ،اغلب در مقابهث وسوسه خریهد شكیهت
میخورند .افراد ماديگرا نیبت ب خرید کاالهاي گران
برندهاي معتبر درن نمیکننهد [ .]24مقالعه بحرینهی
زاد و مقد ( 1395نشان داد ک ماديگرایی بهر خریهد
ناگهانی اثرگذار است [.]28
 خلقوخو (حالت  :خلق وخوي مثبت منجر به تیههیثخرید ناگهانی میگرددز اما در تحقیقی نشهان داده شهد
ک حالت هاي خوشایند همچون هیجان خرید ناگههانی
را برمیانگیيانند اما مصر کنندگان اکثراً در مدتزمانی
ک حاالت منفی همچون ناراحتی دارند ب دلیهث بهبهود
آن حالت خریدهاي ناگههانی انجها مهی دهنهد .خریهد
ناگهانی ممكن است راهی براي بهبود حاالت احیاسی
منفی باشند ب طوريک افراد براي خود هدی میخرنهد
ب منظهور اینكه احیهاس بهتهري در زمهان ناامیهدي و

خرید ناخواست  ،فهوري ،نیهنجیده دارنهد و ایهن افهراد
کنترل کمتري بر روي خرید خود دارنهد به طهوريکه
توس محرک ههاي بازاریهابی ماننهد تبلیغهات ،عناصهر
بصري و یا هدایاي تبلیغاتی بیهیار تأثیرپهذیر خواهنهد
بود و اغلب ب خریدهاي ناگهانی پاسخ مثبت میدهنهد
[ .]24مقالع ه ابههرار و دیگههران ( 2117نشههان داد ک ه
رییك ادراکشده کلی ،مالی و رییك محصول رابقه
نیبتاً منفی با تمایث ب خرید ناگهانی دارند و تأثیر منفی
رییك دسترسی و رییك عد اراه بر تمایث ب خریهد
ناگهانی ضعیفتر است [.]26
صوصینت شخصیری

تمایث ب انجا خرید ناگهانی ب عنوان عملهی ناگههانی،
جالبتوج و پیچیهده توصهیف مهیگهردد که اخیهراً ایهن
احیاسههات ،بهها شخصههیت خریههداران ناگهههانی کهه در
موقعیت هاي خرید کنترل شناختی کمی دارند ،ارتباط یافته
است [ .]22شخصیت خود ب پنج بخ تقیی میگردد ک
شامث :سازگاري یا همان تمایث ب همهدردي و همكهاري و
ثبات احیاسی ،اضقراب ،دمدمی بهودن و تحریهكپهذیري
است ک بر نو خرید افراد اثرگذار است [.]27
 افراد برون گرا با داشتن رویكهردي پرانهرژي به جههانمادي و اجتماعی ،گرای ب تجربه احیاسهات مثبهت
دارند ک این میئل خود منجر ب افهيای گهرای به
سمت خرید ناگهانی میگردد.
 وویف شناسی ک از تفاوت هاي فهردي در خهودکنترلی،میئولیت نیبت ب دیگران ،سختکوشی ،رفتهار ههد
محور ،ایفا کردن نقشی اساسهی در برنامه ریهيي بهراي

ناراحتی داشت باشند .ب دلیث اینك زنان ب واهر اهمیت
می دهند تمایث ب خرید ناگهانی کاالهاي دارند ک آنها
را ب عنوان سمبث و نمادي از خود میدانند [.]9
عوامل م بوط به آمیخره بنزاتدنبی

 نو محصول :جوني 2و همكاران گرای فرد ب خریدرا نشان دهنده گرای عا ب سهمت همه محصهوالت
نمی داند و احتمال درگیري در طبقات مختلف محصول
را متغیر می داننهد .کهوالک 3و ویلیهت 4محصهوالت بها
تكرار خرید باال مثث شیر و نان را جهي محصهوالتی بها

هيین هاي آینهده ناشهی مهی گهردد نیهي یكهی دیگهر از
خصوصیات شخصیتی است .گشودگی و باز بهودن که
منجر ب سختگیر نبودن نیبت ب دیهدگاه ههاي خهود و
حتههی انتظاراتشههان از دیگههران ،کنجكههاوي نیههبت ب ه
محصوالت و تجربیات جدید ،تقبیق سهریع نیهبت به
کاالهاي جدید میگردد [.]23
 ماديگرایی :1این ویژگی مصر کننهدگانی را توصهیفمیکند ک ارزش را وابیت ب اشیا مادي میداننهد و بها
تملك کاال معنی و هویت ب دست میآورند ایهن افهراد
باورهایی ازجمل این موارد دارند ک کاالهاي مصهرفی
materialism

احتمال خرید ناگهانی بیشتر میدانند.
 قیمت محصول :استرن محصوالت ارزان قیمهت را جهيمحصههوالتی مههیدانههد ک ه ناگهههانی خریههد مههیشههود.
درحالیک در تحقیقی دیگر بی 5رابق منفی بین قیمهت
و میيان خرید ناگهانی را نشان داد.
 ترفیعات بازاریابی :یون 6و فهابر 7معتقدنهد کیهانی کهخرید ناگهانی میکنند بیشتر به ههدایاي ترفیعهی مثهث
2.

Jones
Kollat
4. Willet
5. Lee
6. Youn
7. Faber
3.

1.
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فروشههندگان ازجمل ه ویژگههیهههاي متعههدد از عوامههث
محیقههی اثرگههذار بههر خریههد ناگهههانی افههراد هیههتند.
ویژگی هاي فروشگاه بر پاسخ هاي عاطفی خریداران ک
شامث لذت و برانگیختگی اسهت تهأثیر گذاشهت و ایهن
پاسخ هاي عاطفی باع افيای احتمال خرید ناگههانی
میشوند [.]7
2
 بازار گهردي  :بهازار گهردي (پرسه زدن در فروشهگاهب عنوان یكی از متغیرهاي تأثیرگذار بر خریهد ناگههانی
است ک درواقع ب معنی بررسی فروشگاه ها با چیهدمان
و چین هاي متفاوت ب منظور سرگرمی یا بدون داشتن
نیتی براي خرید است و کیانی ک بیشتر در فروشگاهها
ب جیتجو می پردازند ،خریدهاي بدون برنام بیشهتري
دارند .بازار گردي ب صورت میهتقی و غیرمیهتقی بها
رفتار خرید در ارتباط است .یكی از جنبه ههاي بیهیار
مههه بههازار گههردي جنبهه لههذت جویههانِ آن اسههت.
مصر کنندگان در فعالیت بازار گردي ب طور ه زمهان
ه اههدا عملكهردي و هه لهذت جویهانِ را دنبهال

هدی مجانی و ...واکهن نشهان مهیدهنهد .تبلیغهات و
روشهاي پیشبرد فروش ،وسوس هاي کوتاهمدتی چون
تخفیفهاي قیمتی ،ترویجات و روشهایی شامث اراهه
حجه بیشههتري از کههاال و روشهههاي مخههتل هیههتند.
مصر کنندگان معتقدند اینگون میتوانند مقداري پول
پسانداز کنند و ميایاي بیشهتري به دسهت آورنهد که
منجر ب خریدهاي آنی خواهد شهد .تخفیهفهها ادراک
روانی مصر کنندگان را ارضا میکنند .تجرب هاي قبلی
خرید و تبلیغات ،راههاي اصلی کیب آگاهی از کهاالي
موردنظر مصر کنندگان هیتند .تبلیغات انبوه ،میتواند
یادآور کاالیی خاص یا نا تجاري خاص براي مشتریان
باشد .عملكرد ب یاد انداختن ،تأثیر ب سهيایی در پدیهد
آوردن رفتار خرید آنی دارد [.]7
عوامل محیطی

ویژگیهاي متعددي از محی فروشگاه ،خرید ناگههانی
را تقویت مهیکنهد .ایهن ویژگهیهها عبهارتانهد از :وهاهر
فروشگاه ،جو فروشگاه ،نو فروشگاه و حضهور فروشهنده،
وفاداري ب فروشگاه ،کارکنهان فروشهگاه ،جهو فروشهگاه و
اندازه فروشگاه
1
 محی فروشگاه همان طراحی خهوب فروشهگاه اسهتک مشتریان را تحریك می نماید تا بدون برنامه خریهد
نمایند .کارکنان نیي ممكن است تمایث ب خرید ناگهانی
مصر کننده را تحریهك نماینهد .جهو فروشهگاه (مثهث
آرای گري فروشگاه ،رنه  ،بهو ،موزیهك ،نهور و مهواد
ب کاررفته شهده در فروشهگاه محرکهی اسهت که بهر
محبوبیت مصر کننده اثهر مهیگهذارد و ممكهن اسهت

میکنند .بازار گردي مهیتوانهد انگیهيهههاي کنجكهاوي
افراد را ارضاء نماید و ب احیاس اعتمادب نفهس آن هها
بیفياید [.]7
عوامل م تبط بن کنال

کاالها اصلیترین موردي هیتند ک موجب رفتار خرید
آنی میشوند .عواملی ک با کاال در ارتباطاند عبهارتانهد از
ابعاد کوچك و وزن ک  ،درگیري محصول.
 درگیري محصول :3خریهد ناگههانی محصهول به طهورمعنههاداري متههأثر از درگیههري بهها محصههول اسههت .نههو

خرید ناگهانی را افيای دهد .اندازه فروشهگاه نیهي بهر
رفتار خرید تأثیر دارد به صهورتی که فروشهگاه ههاي
بيرگ باع افيای خریهد ناگههانی مهیشهوند .مكهان
فروشگاه (مثث دسترسی ب فروشگاه ،دوري و نيدیكهی
ب فروشگاه ،خیابان محث فروشگاه  ،راحتهی فروشهگاه
(مثههث راحتههی ورود و خههرو  ،راحتههی دسترسههی ب ه
اجنههاس  ،چیههدمان فروشههگاه و کاالهههاي آن ،تبلیغههات
درون فروشهههگاه (مثهههث اسهههتندهاي درون فروشهههگاه،
بروشور ،ویترین ها و همچنهین فروشهندگان فروشهگاه
(مثث تعهداد فروشهندگان ،ادب فروشهندگان ،تخصهص
Store Environment

محصول یك ویژگهی مهه در خریهد ناگههانی اسهت.
محققان عنوان کرده اند محصوالتی ک گهران تهر هیهتند
تالش و زمان بیشتري از خریدار را صر خرید خهود
می کنند (کاالهاي با درگیري باال و عمومهاً به صهورت
ناگهههانی خریههداري نمههیشههوند [ .]7خریههد ناگهههانی
محصول خاص ب طور قابثتوجهی تحهت تهأثیر سهقح
درگیري محصول است .پارک و همكاران در تحقیقی
ک بر روي خریدهاي ناگهانی مد محور انجا دادند به
این نتیج رسیدند ک سقح درگیري ب طور میهتقی بهر
2. Window shopping
3. Product Involvement

1.
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خریههد ناگهههانی اثههر دارد [ .]29در مقالعهه اي دیگههر
چگونگی مواج مصر کنندگان با فرایند خریهد بهراي
طبق محصوالت مختلف در دو بعد درگیري (زیهاد یها
کهه و فراینههد تصههمی گیههري (شههناختی و عههاطفی
تقیی بندي گردید ب طوريک درگیري شهناختی ناشهی
از فایده یا انگیيه شناخت و درگیري عاطفی برگرفت از
ارزش بیانی یا انگیيه عاطفی میباشد [.]31
عوامل مرأث از

داشتن خرید ناگهانی تعدیث می گردد .در نگهاه اول ممكهن
است اینگون ب نظر برسد ک ارزیهابی هنجهاري بها رفتهار
ناگهانی ناسهازگار اسهت .احتمهال اینكه مصهر کننهدگان
درگیر فرایند خرید ناگهانی شوند ب دو درج از اینك آنها
داراي تمههایالت صههفت خریههد ناگهههانی هیههتند و یهها در
قضاوت هنجاري خود ممكن است مانع و یا باعه خریهد
ناگهانی خاصی گردد [.]1
عمههث کههردن از روي هههوس در خریههدهاي ناگهههانی
مدت هاي مدیدي است ک بها نابهالغ بهودن ،ابتهدایی عمهث
کردن ،احمقان رفتار کردن ،ضعف اراده ،هوس پایین ،حتی
انحرا اجتماعی و جر اجتماعی ارتبهاط دادهشهده اسهت.
در حوزه مصر رفتار ناگهانی بها بهد بهودن ،»1در حهوزه
امور مالی شخصی ،رضایت پهس از خریهد ،2واکهن ههاي
اجتماعی 3عيت نفس کلی 4و با پیامدهاي منفی ارتبهاط داده
شده استز اما این امكان وجود دارد ک شرایقی مصرفی را
مجی کنی ک در آن خرید ناگهانی از نظر هنجاري خنثهی
یا حتی یك رفتار تاهید شده و مثبت دانیت شهود [ .]33در

دا ننگهننی (پسندها ن)

خرید ناگهانی میتواند یك احیاس خوشایند زیادي را
ب وجود آوردز بنابراین داشتن قصد و نیت براي خریهد تها
اندازه زیادي می تواند این احیاس مثبهت را کهاه دههد.
این احیاس مثبت ،نتایج مثبتی از قبیث انرژي بهاال ،تمرکهي
زیاد و احیاس لذت را ب همراه خواهد داشهت .در مقابهث
نتایج منفی ،شامث احیاس پریشانی و حاالت ناخوشهایندي
مثث خش  ،گناه و ترس است ک ممكهن اسهت در معهدود
افرادي ک از این نو خریدها احیاس لذت نمیکنند ،پی
آید [ .]31خرید ناگهانی میتوانهد عواقهب وخیمهی داشهت
باشد .بدهیهاي شخصی ک خریدهاي ناگهانی علتی بهراي
ب وجود آمدن بدهیهاي جدي و مشكالت مالی ن تنهها در
بلندمدت بلك در کوتاهمدت نیي خواهد شد [.]32
ارزیابی هنجاري مصر کننده رابق بین ویژگی خریهد
ناگهانی و رفتار خرید مصهر کننهده را تعهدیث مهینمایهد.
دیدگاه هنجاري دو دستورالعمث اجتماعی خهاص و عها را
براي رفتار قابثقبول در شرای خاص اراه میدههد .تأکیهد
بر ابعاد موقعیتی ه داراي اهمیت است به ایهن دلیهث که
موقعیت ههاي مختلهف خریهد ناگههانی ،ارزیهابی هنجهاري

مقالع اي ک توس روک و دنیس انجا شد ب طور اجمالی
این موضو مهورد بحه قهرار گرفهت که از پاسهخگوها
سؤاالتی در مورد اثرات منفی خرید ناگهانی آنهها پرسهیده
شهههد که ه  81درصهههد از افهههراد پاسهههخ مثبهههت دادنهههد.
مصر کنندگان یك سلیل از مشكالت ازجمل مشهكالت
مالی ،ناامیدي از محصول ،احیاس گناه و عد تأیید اعضاي
خانواده و دوستان را گيارش دادند [.]32
مصر کنندگان ممكن است خرید ناگهانی را ب منظهور
ارضهها نیازهههاي سههرگرمی و فههانتيي و همچنههین نیازهههاي
اجتماعی یا احیاسی خود انجا دهند .ب عبارتدیگر خرید
ناگهانی میتواند ب عنهوان منبعهی بهراي سهرگرمی ،شهور و
شوق و شادي بدانند .ب همین دلیث پس از خریهد ناگههانی
مصر کنندگان ممكن است احیاس بهتر و پرانهرژيتهري
داشت باشند .با توج ب این واقعیت ک خریدهاي ناگههانی
حاالت منفی را ب حاالت مثبت تبدیث میکنند .خلقوخوي
افراد میتواند بر ارزیابی و رفتار پهس از خریهد آنهها تهأثر
بگذارد ب طوريک احیاس مثبت میتواند برداشتن رضایت
مشتري تأثیر مثبتی را داشت باشد [.]34

متفاوتی را برمیانگیياند .حتی ناگهانیترین خریهدار هه از
خرید ناگهانی ک باع برچیب خوردن او ب عنوان فهردي
احمق ،دیوان  ،بیفایده و نابالغ مهیشهود مقاومهت از خهود
نشان میدهد [ .]1روک و فیشر از اولین محققان بازاریهابی
بودند ک ارزیابی هنجاري را ب عنوان تعدیث گري ک منجر
ب کاه رفتار خرید ناگههانی مصهر کننهدگان مهیشهود
معرفی کردندز ب عبهارت دیگهر تمهایالت ناگههانی خهود را
ب منظور جلوگیري از اینك نابالغ و غیرمنققی ب نظر بیایند
کنترل میکنند [ ]16و [.]2
رابق بین ویژگی خرید ناگهانی و عمث خریهد چیهيي
ب طور ناگهانی ،به وسهیل ارزیهابی مصهر کننهدگان بهراي

1.

Being Bad
Post Purchase Satisfaction
3. Social Reactions
4. Overall Self – esteem
2.
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سلیل مراتبی از عوامث موجود در سییت  ،همراه با روابه
تأثیرگذاري و تأثیرپذیري متقابث عناصر مهذکور به دسهت
میدهد ،ب گون اي ک شدت اثر رواب مذکور و اهمیت آنها
را ب صورت امتیازي عددي معین مهیکنهد .اسهتفاده از ایهن
روش در مقالعات مختلف رو ب افيای است ب طور مثهال
در یك مقالع از این روش بهراي تعیهین روابه اثهربخ
خریدار و تأمینکننده استفادهشده است [.]35
در این تحقیق ب منظور بررسی خرید ناگهانی از  7معیار
( ،C1مهههوقعیتی ،C2.روانشهههناختی ،C3.شخصهههیتی،C4.
محیقی ، C5.آمیخت بازاریابی ،C6 .جمعیت شناختی و C7
عوامث مرتب با کاال استفاده شده است .ه چنین ب منظهور
مقایی معیارها با یكدیگر از  5مقدار (بدون تأثیر= ،1تهأثیر
خیلی که = ،1تهأثیر که = ،2تهأثیر زیهاد= 3و تهأثیر خیلهی
زیاد= 4استفاده شده است .براي بررسی معیارها ازنظهر 15
خبره استفاده شده ک مقایی زوجی خبره  5و  11را نشهان
می دهد ،در این ماتریسها 𝑥𝑖j ،نظر هر خبره اسهت و = 𝑖𝑖𝑥
)𝑛  (𝑖 = 1,2,3, … ,برابر صهفر اسهت( ققهر اصهلی صهفر

توششهنسی تحقیق
این تحقیق ب لحاظ هد  ،کاربردي و به لحهاظ روش
انجا تحقیق ،توصیفی از نو پیمایشی -تحلیلی اسهت .بها
توج ب اینك تحقیق حاضر ب دنبال طراحی مدل در زمین
رفتار خرید ناگههانی اسهت ،لهذا رویكهرد کمهی به تنههایی
نمی توانیت مبناي این تحقیق قرار گیرد .ب همهین منظهور
رویكرد ترکیبهی (آمیخته کمهی و کیفهی در دسهتور کهار
تحقیق قرار میگیرد .روششناسی توصیفی -تحلیلی تلفیقی
از روش کمی و کیفی است ک در این مقالع پیشهایندها و
پیایندهاي رفتار خرید ناگهانی ب دو روش کمی و کیفهی،
دست بندي و اولویت دههی شهدند .در ابتهدا ضهمن مقالعه
ادبیات و پیشین رفتار خرید ناگهانی ،مدل اولی پیشایندها و
پیایندهاي رفتار خرید ناگهانی ترسهی گردیهد .سهسس در
راسههتاي توسههع مههدل اولیهه بهها اسههتفاده از روش دلفههی
پیایندهاي این رفتار دست بندي شهد .در گها بعهد ضهمن
اجههراي دور دو روش دلفههی ،نظههرات خبرگ هان موضههو
اصالح و تغییراتی در مدل ب عمهث آمهد .پهسازآن در فهاز
کمی تحقیق ،با بههرهگیهري از روش دیمتهث 1تمها عوامهث
رتب بندي شدند .نمون آمهاري مرحله اول ایهن تحقیهق بها
توج ب کیفی بودن آن ،مشهتمث بهر  15نفهر از خبرگهان و
اساتید دانشگاه با تخصص در حوزه بازاریابی و روانشناسی
و مدیران فروشگاههاي بيرگ در سقح شهرستانهاي شیراز
و بوشهر میباشند ک ب منظور دست بندي پیایندهاي ناشهی
از رفتههار خریههد ناگهههانی از روش دلفههی از ایههن افههراد
استفاده شده است .در مرحله ي دو  ،نمونه آمهاري شهامث
تعدادي دیگر از خبرگان آشنا ب رفتار خرید ناگهانی است.
تمامی خبرگان مورداسهتفاده ضهمن برخهورداري از دانه
مههرتب بهها بازاریههابی و رفتههار خریههد ناگهههانی از سههقح
تحصیالت عالی برخوردار میباشند.

است .
براي در نظر گرفتن نظر هم خبرگان طبق فرمهول  1از
آنها میانگین حیابی میگیری .
𝑝 𝑥𝑥 1 +𝑥 2 +𝑥 3 +… +

فرمول (1
در این فرمول  pتعداد خبرگهان و  x ،x2 ،x1به ترتیهب
ماتریس مقایی زوجی خبره  ،1خبره  2و خبره  pاست.
جدول  4میانگین مقاییات زوجی را نشان میدهد.
براي نرمالیيه کردن ماتریس ب دستآمده از فرمولههاي
 2و  3استفاده میکنی  .ک  rاز رابق زیر ب دست میآید:
𝑝
p

𝑧𝑖j

= 𝑗𝑖𝐻

فرمول (2
) 𝑗𝑖𝑧 𝑟 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 (∑𝑛𝑗=1
فرمول (3
جدول  5ماتریس نرمالیيه شده را نشان میدهد.
𝑟

تجزدهوتحلیل داده ن
توش ددمرل

دیمتث ک از انهوا روشههاي تصهمی گیهري بهر پایه
مقاییات زوجی میباشد ،با بهرهمندي از قضاوت خبرگهان
در استخرا عوامث یك سییت و ساختاردهی سامانمند به
آنها توس ب کارگیري اصهول تئهوري گهرا هها ،سهاختار
)DEMATEL-(Decision Making Trial And Evaluation

=𝑧

1.
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جدول  .3مقایسات زوجی معیارها توسط خبرگان
C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

منت دس مقندسه زوجی ب ه 5

4

4

4

4

2

3

1

C1

4

4

4

4

2

1

2

C2

4

4

4

4

1

3

3

C3

3

3

3

1

2

2

2

C4

2

3

1

1

1

1

1

C5

2

1

2

1

1

1

1

C6

1

2

2

1

1

1

1

C7

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

منت دس مقندسه زوجی ب ه 11

2

3

2

2

3

3

1

C1

1

2

1

1

2

1

1

C2

1

2

1

1

1

1

1

C3

2

3

2

1

3

2

2

C4

2

3

1

3

3

3

2

C5

1

1

1

1

1

1

1

C6

1

3

1

2

2

2

2

C7

جدول  .4میانگین نظر تمام خبرگان
C7

C6

C1

میننگین نظ تمنم ب گنن

1

C1

2/33

C2

2/66 2/46

C3

2/13 2/26 2/26

C4

2/16

C5

1/41 1/41 1/41 1/46 1/41

C6

1/93 1/86

C7

C5

C4

C3

C2

2/61 2/33 2/53 2/41 2/46 2/46
2/21 2/16 2/61 2/66 2/21
2/33 2/41 2/86 2/66
2/21 2/93 2/73
2/81 2/21
1/93
1

1

1

1

0.00

1/86 2/26

1/81 1/66 2/33

1.73

1

2

جدول  :5ماتریس نرمالیزه شده
C7

C6

C5

C4

C1

منت دس ن منلیزه شاه

1

C1

1/15

C2

1/17 1/16

C3

C2

C3

1/16 1/15 1/16 1/15 1/16 1/16
1/14 1/13 1/16 1/17 1/14
1/15 1/15 1/18 1/17

1

1
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1/13 1/14 1/14

C4

1/14 1/19 1/17

1/13 1/13 1/12 1/14

C5

1/19 1/19 1/19 1/19 1/19

C6

1/12 1/12 1/11 1/11 1/11 1/15

C7

1/18 1/14
1/12
1

1

1

1

در این فرمول  Iماتریس یك است.
جدول  6ماتریس  tرا نشان میدهد

بعد از محاسب ماتریسهاي فوق ،مهاتریس روابه کهث
فازي با توج ب فرمول  4ب دست میآید.
فرمول (4
𝑇 = lim (𝐻1 + 𝐻 2 + ⋯ + 𝐻𝑘 ) = 𝐻 × (𝐼 − 𝐻 )−1
∞𝑘→+

جدول  .6ماتریس روابط کل
C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

منت دس توابط کل

1/95

1/14

1/86

1/86

1/81

1/87

1/72

C1

1/89

1/11

1/83

1/81

1/77

1/69

1/81

C2

1/98

1/19

1/88

1/87

1/71

1/88

1/89

C3

1/94

1/14

1/83

1/69

1/79

1/83

1/82

C4

1/85

1/96

1/65

1/77

1/72

1/76

1/76

C5

1/63

1/57

1/54

1/54

1/52

1/54

1/54

C6

1/63

1/84

1/66

1/66

1/64

1/67

1/67

C7

گا بعدي ب دست آوردن مجمو سقرها و ستونهاي ماتریس𝑇 است .مجمو سقرها و ستونها با توج ب فرمولههاي 5
و  6ب دست میآوری .
) 𝐷(
= [∑𝑛𝑗=1 𝑇𝑖𝑗 ]𝑛×1
فرمول (5
𝑛×1
𝑛
) 𝑅(
𝑛×= [∑𝑖=1 𝑇𝑖𝑗 ]1
فرمول (6
𝑛×1
ک 𝐷 و 𝑅 ب ترتیب ماتریس  𝑛 × 1و 𝑛 ×  1هیتند.
در مرحل بعد میيان اهمیت شاخصها (  Di + R iو رابق بین معیارها (  Di − R iمشخص مهیگهردد .اگهر Di − R i > 0
باشد معیار مربوط اثرگذار و اگر Di − R i < 0باشد معیار مربوط اثرپذیر است.
جدول  Di + R i 6و  Di − R iرا نشان میدهد.
شكث  ،2میيان اهمیت و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري بین معیارها را نشان میدهد .محور افقی نمودار اهمیت معیارها و محور
عمودي تأثیرگذاري یا تأثیرپذیري معیارها را نشان میدهد.
توش دلفی

روش دلفی یكی از روشهاي استفاده از قضاوت خبرگان اسهت .ایهن روش تلفیقهی از دو روش فكهر نوییهی در مرحله
آفرین ایده و ممیيي در مرحل نتیج گیري و استخرا ایدههاي اساسی از قضاوت خبرگان است .هد این روش ،دسترسی ب
مقمئنترین توافق گروهی از آراء خبرگان براي یك موضو موردبح است ک با استفاده از پرسشنام و تكرار دفعات ارسهال
پرسشنام و دریافت بازخورد از آنها و تجيی وتحلیث پاسخ ب سؤاالت است .دفعات تكرار پرسشنام بیتگی ب درجه توافهق
14
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گروهی پاسخدهندگان دارد .این روش زمانی متوقف میشود ک توافق بین گروهی در بین خبرگان پاسهخدهنهده حاصهثشهده
باشد یا ب قدر کافی تبادل اطالعات انجا شده باشد.

جدول
جدول  .7اهمیت و تأثیرگذاری معیارها
𝒊𝑹 𝑫𝒊 −

𝒊𝑹 𝑫𝒊 +

معینت

1/893

11/383

معیار 1

1/569

11/117

معیار 2

1/335

11/312

معیار 3

1/741

11/1931

معیار 4

1/195

11/771

معیار 5

-2/654

11/491

معیار 6

-1/176

11/696

معیار 7

شکل  .2روابط و اهمیت معیارها
جدول  .8نتایج حاصل از روش دلفی
عوامل

N

مثبت

انرژي باال

15

%81

عوامل

N

جر اجتماعی

15

%111

ارضا نیازهاي سرگرمی و فانتيي

15

%93

تمرکي زیاد

15

%67

ضعف اراده

15

%93

احمقان رفتار کردن

15

%111

ارضا نیازهاي اجتماعی/احیاسی

15

%93

هوس پایین

15

%73

شور و شوق و شادي

15

%111

احیاس لذت

15

%111

احیاس پریشانی و ناخوشایندي
(خش  ،گناه و ترس

15

%93

رضایت پس از خرید

15

%93

بدهیهاي شخصی

15

%111

واکن هاي اجتماعی

15

نابالغ نشان داده شدن

15

%111

عيتنفس کلی

15

ابتدایی عمث کردن

15

%111

انحرا

اجتماعی

15

مهفی

%111

%81
%93

15

مثبت

مهفی
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عوامث ب دست آورده است .عوامث شخصیتی همهان ارزش
وابیت ب اشیا مادي است ک افراد بهر ایهن باورنهد که بها
تملك کاال معنی و هویت ب دست میآورند .این نتیجه بها
مقالع کلی و بورجس ( ، 2113بادگایان و ورما ( 2113و
تامسیون و پرندرگانت ( 2115منقبق است.
کمترین میيان اهمیت و تأثیر مربوط ب مؤلفه جمعیهت
شناختی است ک این مؤلف بیانگر سهن و جهنس مشهتریان
است ک با توج ب میيان تأثیر  -2/654ک در رفتار خریهد
ناگهانی ب دست آورده است اختال قابثتوجهی بها دیگهر
عوامث در اثرگذاري بر رفتار خرید ناگههانی از خهود نشهان
می دهد .ب همین شكث تمامی عوامث مؤثر بر رفتهار خریهد
ناگهانی رتب بندي شدند.
در پاسخ ب دو سؤال آخر مقرح شده در ایهن تحقیهق،
پیایندهاي این نو خرید مهورد بررسهی قهرار گرفهت .بها
توج ب اینك تاکنون طبق بنهدي در رابقه بها پیهایندهاي
رفتار خرید ناگهانی صورت نگرفته اسهت از روش دلفهی

با مقالع عمیقهی که در زمینه رفتهار خریهد ناگههانی
صورت گرفت 18 ،مؤلف ب عنوان پیهایندهاي برجیهت در
رفتار خرید ناگهانی شناسایی گردید ک ب منظور جمعآوري
و طبق بندي این مؤلف ها پرسشنام هایی در بهین ایهن افهراد
توزیع شد .پرسشنام ها ب گون اي تنظی شدند ک مخاطبین
این امكان را داشت باشند تا ضمن درک میئل مقرح شهده،
واکن فردي خود را ب این مؤلف ها نشهان دهنهد .پهس از
جمعآوري پرسشنام ها ،طیف پاسخها و دالیلی ک خبرگان
موضو براي پاسخ هایشان داشتند مورد بررسی قرار گرفت
و اجماعی مقلوب در مورد نظرات حاصث گردید.
جدول  8اتفاق نظر خبرگان موضو در مورد هر مؤلفه
را نشان میدهد.با توج ب جدول  ،8نظرات خبرگان در دو
دست پیایندهاي مثبت و منفی طبق بندي گردید .از بین 18
مؤلف مورد بررسی 11 ،عامث ب عنوان پیهایندهاي مثبهت و
 8عامث ب عنوان پیایندهاي منفی شناسایی شد.
بحث و نریجهگی ر

ب منظور بهره گیري از نظر خبرگان موضو استفاده شهد تها
ب وسیل آن پیایندهاي رفتهار خریهد ناگههانی شناسهایی و
طبق بندي گردند .درنهایت پیایندهاي رفتار خرید ناگههانی
ب دو دست کلی پیایندهاي مثبت و منفی تفكیك شدند .بر
این اساس ،مدل نهایی تحقیق حاصث تحلیث دیمتث و دلفی
ب صورت شكث  3ترسی میشود.
شكث  3مدل نهایی تحقیق را نشان میدهد .مدل حاضر
اگرچ توانیت است پیهایندهاي رفتهار خریهد ناگههانی را
طبق بندي و پیشایندهاي این نهو خریهد را اولویهت دههی
نماید اما ب هیچوج بهینقهص نییهت و در ههر بخه آن
می توان مقالعات متعهددي انجها داد .بها توجه به نتهایج
تحقیق حاضر پیشنهاد می شود مدیران فروشگاه هاي بهيرگ
و تما افرادي ک ب دنبال افيای خریهد ناگههانی هیهتند،
بیشتر بر عوامهث شخصهیتی تمرکهي کننهد و ایهن یعنهی به
تفاوتهاي فردي افراد توج کنند و مصر کننهدگان را به
گههروههههاي مختلههف بهها توج ه ب ه ویژگههیهههاي مختلههف
دست بندي نماینهد و بهراي ههر گهروه کهاالیی متناسهب بها
ویژگههیهههاي آن گههروه اراه ه کننههد .همچنههین به مههدیران

هههد از انجهها ایههن تحقیههق شناسههایی و رتب ه بنههدي
پیشههایندهاي و پیههایندهاي رفتههار خریههد ناگهههانی اسههت.
شناسههایی عوامههث بهها بررسههی پیشههین تحقیههق و به منظههور
رتب بندي پیشهایندها از روش دیمتهث و بهراي طبقه بنهدي
پیایندها از روش دلفی استفاده شده است .در ایهن تحقیهق
ابتدا جهت پاسخ ب سؤال اول تحقیق ،ادبیات نظري موجود
مورد بررسی قرار گرفت و عوامهث مهؤثر بهر رفتهار خریهد
ناگهانی شناسایی شد .این عوامث شامث هفت مؤلفه اسهت
ک شامث عوامث موقعیتی ،روانشناختی ،شخصیتی ،محیقی،
آمیخت بازاریابی ،جمعیت شناختی و عوامث مرتب بها کهاال
است.
در ادام ب منظور پاسخ ب سؤال دو و سو تحقیهق بها
بهرهگیري از روش دیمتث پیشایندهاي رفتار خرید ناگههانی
اولویت دهی و میيان تهأثیر و اهمیهت ههر عامهث مشهخص
گردید .یافت ها نشان می دهد ک عامهث شخصهیتی در میهان
دیگر عوامث از اهمیهت و تهأثیر بیشهتري برخهورداراسهت.
میيان تأثیري ک این مؤلف در ب وجود آمدن رفتهار خریهد
ناگهانی از خود نشان میدهد برابر با  1/335است و میهيان
اهمیت آن  11/312است ک مقدار بیشتري نیبت ب دیگهر

فروشگاهها و بازاریابان پیشنهاد میشود بها در نظهر گهرفتن
شرای موقعیتی افراد ،مصر کنندگان را ب خریهد ترغیهب
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بازاریابی اثربخشی به منظهور افهيای حجه ایهن نهو از
خریدها پیشنهاد داد و همچنین می توان ب مصر کننهدگان
کمك کرد تا با توج ب پیایندهاي حاصث از این خریدها،
رفتار خرید ناگهانی خود را کنترل نمایند.

نمایند ،ب این دلیث ک مصر کنندگان بیهیار تحهت تهأثیر
آرای گري داخلی ،رایح و موسیقی فروشگاه قرار میگیرند
و این موارد منجر ب تشدید خرید ناگهانی میگردد.
تحقیق دربهاره رفتهار خریهد ناگههانی فوایهد کهاربردي
بییاري دارد ب طوري ک با آشهكار سهاختن اهمیهت نیهبی
عوامث مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی ،می توان استراتژي ههاي

شکل  .3مدل نهایی تحقیق

ب لحاظ زمانی امكان بررسی و انتخاب نمون از استانههاي
بیشتر وجود نداشت.

با توج ب حیق وسیع تحقیقات انجا شهده در زمینه
رفتار خرید ناگهانی ،نوآوري این مقالع در این اسهت که
اولین گا در زمین اراه مدل پیشایندها و پیایندهاي رفتهار
خرید ناگهانی و طبقه بنهدي و اولویهت آنهاسهت و خه
مربوط ب طبق بندي پیایندهاي این رفتهار در ایهن مقالعه
پرشده است .این تحقیق خالی از کاستی نییت .در تحقیهق
حاضر ب منظور اراهه مهدل از روش دیمتهث اسهتفاده شهد.
روش مورداستفاده جدید و پیچیده هه به لحهاظ تكمیهث
پرسشنام و ه ب لحاظ تحلیث آن است و این سبب عهد
همكههاري برخههی خبرگههان گردیههد .محههدودیت دیگههر در
محدود شدن نمون از تنها دو استان جنوبی کشور است ک
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