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ݣݣخرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب 
مدل SOR )مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران(

مرتضی ملکی مین باشی رزگاه-استادیاردانشکدهاقتصاد،مدیریتوعلوماداریدانشگاهسمنان
زینب کریم نیا-دانشجویکارشناسیارشدمدیریتاجراییدانشگاهسمنان

مهدی دهقانی سلطانی۱-دانشجویدکتریبازاریابیبینالمللدانشگاهسمنان

چکیده
خریدآنییکیازجنبههایمهمدررفتارمصرفکنندهدرمحیطبازارمیباشد.باتوجهبهاینکهخریدناگهانیمنبعمهمیبرایدرامدخردهفروشان
میباشدو30تا40درصدازخریدهادرخردهفروشیهارامیتوانبهعنوانخریدناگهانیطبقهبندینمود.اینتحقیقباهدفمطالعهوبررسیتأثیر
غیرمستقیممحیطخردهفروشیبرخریدآنیبابهرهبردنازمدلSORوادبیاتتحقیقخریدآنیانجامشدهاست.دراینمطالعهبهبررسیرابطه
میانمحرکهایبیرونی)محیطعمومیداخلی،متغیرهایانسانی،متغیرهایچیدمانوطراحی،متغیرهاینقطهخریدودکوراسیون،متغیرهای
کاربردیو کنشهایهیجانیمثبتدرمصرفکنندهوخریدآنیپرداختهشدهاست.روشتحقیقدراینتحقیقازنظرهدف بیرونفروشگاهی(وا
ازنظرگردآوریدادههاتوصیفی-پیمایشیمیباشد.جامعهآماریدراینپژوهشکلیهمصرفکنندگانخانمفروشگاههایلوازمآرایشیوبهداشتی
تهرانبودهحجمنمونهنیزبرابر192نفرازمصرفکنندگانخانمفروشگاههایلوازمآرایشیوبهداشتیتهرانمیباشدونرخپاسخدهی96%است؛
Smart21وIBMSPSSازپرسشنامهبهعنوانابزارگردآوریدادههایاولیهاستفادهشدهاست.تجزیهوتحلیلدادههابابهرهگیریازنرمافزارهای
کنش کهرابطهایمثبتمیانادراکمصرفکنندهازویژگیهایمحیطخردهفروشی)عواملذکرشده(ووا PLSبودهونتایجحاکیازآناست
کنشهایهیجانیمثبتبهویژگیهایمحیطخردهفروشیورفتارخریدآنینیز هیجانیمثبتبهاینویژگیهاوجوددارد.عالوهبرآن،میانوا

رابطهایمثبتوجوددارد.

SORکلمات کلیدی:خریدآنی،محرکهایفروشگاهی،هیجاناتمثبت،مدل

ma.dehghani22@yahoo.com:1.نویسندهمسئول
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۱- مقدمه
اثراتمحیطفروشگاهبررفتارمصرفکننده،همچونبازدیدازفروشگاهوزمانسپریشدهدرفروشگاهبهصورت
گرفتهاست)هیوجانگوهمکاران2011،2(.بااینحالمحققانبهدنبالبررسی گستردهایموردمطالعهقرار
)ماتیالوویرتز3، آنیمصرفکننده،هستند برخریدهای اثرمحیطهایفروشگاه برایفهم مطالعاتبیشتری
به که اطالقمیگردد فروشگاه فیزیکییک غیر و فیزیکی عناصر تمام به فروشگاه« اصطالح»محیط .)2008
گلووهمکاران2001،4(.عالوهبر کنترلباشد)ارا کارکنانشمیتواندتحت منظوراثربخشیبررفتارمشتریانو
کنشمصرفکننده عواملانسانی،محرکهایمحیطیهمچونرایحهوویژگیهایطراحینیزممکناستبروا
کار کسبو درمحیطخردهفروشیاثربگذارد)بیکروهمکاران1994،5(.شناخترفتارمصرفکنندهدرمحیط
گهانییاخریدبرنامهریزی کتورمهمیبرایدستیابیبهفروشبیشتروکسبسهمبیشتربازارمیباشد.خریدنا فا
کههیچقصدوبرنامهقبلیبرایاین گفتهمیشود نشدهازاجزامهمرفتارمصرفکنندهمیباشدوبهخریدهایی
کهباهیجانوانگیزههمراهمیباشد،شکلمیگیرد. خریدهاوجودنداشتهودریکفرآیندتصمیمگیریسریع
کهبااتخاذراهکارهایمختلفواستفادهازعوامل ایجاداینانگیزهخریدمیتواندهنریکفروشندهماهرباشد
گردد.خریدآنیبهعنوانرفتارخریدلذتجویانهبیانمیشود ومحرکهایافزایندهدراینگونهفروشهاممکن
کارکردی)شارماوهمکاران6، کهبیشتربااحساساتومشوقهایروانشناختیدرارتباطاست،تاباتأملومزایای
گهانی، گهانیرااینگونهتعریفمیکند:»وقتییکمصرفکنندهتمایلینا 2010(.روک7)1987(وقوعیکخریدنا
گهانیپیچیدهاستوممکناستتعارض پیدامیکند.اینانگیزهنا کاال غالبًاقویوپایداربهخریدآنییک
کاربردیبسیاریدارد.باآشکارساختناهمیتنسبی گهانیفواید احساسیایجادنماید«.پژوهشدربارهخریدنا
گهانی گهانی،میتواناستراتژیهایبازاریابیاثربخشیپیشنهادداد،تاحجمخریدنا عواملمؤثربررفتارخریدنا
را گهانیخود تارفتارخریدنا کرد کمک ازدیگرسو،میتوانبهمصرفکنندگان یا یابدو افزایش یکفروشگاه
بر  احتمااًل درمحیطخردهفروشی کهمحرکها نشانمیدهد قادری،1390(.مطالعات و )نظری کنند کنترل
هیجاناتمشتریاثرمیگذارد)داناوانوروزیتر،1982(.اینمطالعهجهتآزموناینکهآیاوچگونهویژگیهای
است(، مؤثر آنی رفتارخرید بر آن از )پس درمصرفکنندهمیشود ایجادهیجانات محیطخردهفروشیسبب
کهممکناسترفتارخریدآنیراتحتتأثیرقراردهد،انگیزههایلذت صورتپذیرفتهاست.خصیصهیفردی
مصرفکنندگان که دارد تجربی و هیجانی مشوقهای به اشــاره جویانه لذت انگیزههای است. افــراد جویانه
مصرفکنندگان که اشارهکردهاند محققان .)2007 )سولومن8، میدهد پیوند خرید با مرتبط فعالیتهای با را
باانگیزههایلذتجویانهبرایخریدبیشتربهدنبالجنبهیتفریحوسرگرمیخریدهستند)کیموفورستای9،
کهتوسطتجربهیخریدلذت کمومتوسطآنمیتواندفعالیتیلذتبخشباشد 2007(.خریدآنیدرسطوح
جویانهیمصرفکنندهایجادمیشود،اماخریدآنیدرسطحباالیآنمیتواندمضروبرایخودفردنیزمخرب
که کردهاند،اماعواملی گرچهمطالعاتپیشینبرمتغیرهایتفاوتفردیبرایفهمبهترخریدآنیتمرکز باشد.ا
خارجازافرادهستندهمچونویژگیمحیطخردهفروشیکمتردرموردرفتارخریدآنیموردمطالعهقرارگرفتهاست
2. Hyo-Jung et al
3. Mattila & Wirtz
4. Eroglu et al
5. Baker et al
6. Sharma et al
7. Rook
8. Solomon
9. Kim & Forsthye
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)ماتیالوویرتز،2008(.باافزایشزندگیشهرنشینیوافزایشمشغلهافراد،زمانانجامخریدملزوماتومایحتاج
انواعاجناسدرآنهاموجودمیباشد که بزرگ ازفروشگاههای افرادترجیحمیدهند و زندگیمحدودترشده،
کهدراینفروشگاههادرحالتهیهمایحتاجخودمیباشند،بهاجناسیبرمیخورند خریدنمایندودربیشترمواقع
را افراد این پنهان و آشکار نیازهای اجناس این ولیچون نداشتهاند را اجناس این برای قبلی خرید کهقصد
گهانیمیباشند. نا انواعخریدهای متداولترین از اینگونهخریدها بهخریدمینمایند، اقدام برطرفمیکنند،
گهانییابرنامهریزینشدهنیمهپنهانرفتارمصرفکنندهمیباشدوباتوجهبهاینکهخود کلیخریدنا بهطور
گوناینفرایندراتسریع گونا گاهنمیباشد،بایدباروشهای مصرفکنندهنیزتاقبلازتصمیمبهخرید،ازآنآ

گهانیباالتررود)کاویانینیا،1390(. بردتامیزانخریدهاینا نمودوانگیزهخریددرمشتریراباال
کالناقتصادیدرایراننیزنشاندهندهحرکتاقتصادبهسمتبازارآزاد باتوجهبهاینکهبررسیطرحهای
گهانیونقشمهمآندررفتارمصرفکنندگان، میباشد.بااینوجودبهرغماهمیتبیاندازهموضوعرفتارخریدنا
اینحوزهتاحدودیازدیدمحققانوپژوهشگرانبهویژهدربازارلوازمآرایشوبهداشتیپنهانماندهوپژوهش
کهبهبررسیاینپدیدهدرمیانمصرفکنندگانایرانیپرداختهباشدوجودندارد.ازاینروهدف قابلذکری
ازانجاماینپژوهش،مطالعهوبررسیتأثیرمحیطخردهفروشیبرخریدآنیبابهرهبردنازمدلSORدرمیان

مصرفکنندگانخانمفروشگاههایلوازمآرایشیوبهداشتیتهرانمیباشد.
SOR 2- مدل

محرابیانوراسل10)1974(مدلیراباعنوانمدلروانشناسیمحیطیارائهنمودند.اینمدلبرایتوضیحرفتار
کهعبارتنداز: خریدمصرفکنندگاندرفروشگاههاتوسعهیافتهاستودارایسهبعدمیباشد

که کهبرحاالتدرونیفرداثرمیگذاردومیتوانبهعنواناثری محرک)S(بهعنوانعواملیتعریفمیشود
کهرفتارمصرفکنندهدرقالبمدلSORترسیمشودمحرکهاخارج برافرادمیگذاردمفهومسازیشودوزمانی

ازفردهستندوشاملمتغیرهایآمیختهبازاریابیوسایردادههایمحیطیهستند.
میانمحرکهای میانجی کهیکعامل است وساختارهایی فرآیندهایدرونی به اشاره ،11)O( ارگانیسم
ازفرداست.فرآیندهایمداخلهگروساختارهایی کنشهایساطعشده بیرونیوفعالیتها،عکسالعملهاووا

کی،روانشناختی،احساسیوفکریاست)محرابیانوراسل،1974(. شاملفعالیتهایادرا
که میباشد مصرفکننده نهایی تصمیم و نهایی خروجی نشاندهندهی ،SOR مدل در 12)R( کنش وا

گرایشیباشد)داناوانوروزیتر1982،13(. میتواندرفتاراجتنابییا

3- بررسی پیشینه تحقیق و توسعه فرضیه ها 
کهجو)محیط(خریدراشکلمیدهد)بیکروهمکاران، محیطخردهفروشیترکیبیازویژگیهایمختلفیاست
کاتلر14)1973(،جوفروشگاهیرابهعنوانتالشیبرایطراحیمحیطهایخردهفروشیجهتایجاد .)1994
کهاحتمالخریدراافزایشمیدهد.ویهمچنینبراهمیت کردهاست هیجانیخاصدرمصرفکنندهتعریف
کیدمیکندمخصوصًادرتحریکتمایلمصرفکنندهبهخرید. ترکیبیبودنویژگیهایمحیطخردهفروشیتأ
کنشهایهیجانیمصرفکنندهمؤثراست آرامدروا ویژگیهایمحیطیمثلتمیزی،مطبوعبودنومحیط
10. Mehrabian & Russell
11. Organism
12. Response
13. Donovan & Rossiter
14. Kotller
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و مصرفکنندگان هیجانی حــاالت بر نیز خردهفروشی محیط طراحی و چینش متغیرهای .)1992 )بیتنر15،
تصمیماتخریدآنهامؤثرند)تایوفانگ1997،16(.بهعالوهبهنقلازجیلبواورافائلی17)2003(،پیچیدگی
محیط)مثلغنیبودنازچیزهایمجازی،پیرایشوتنوعاطالعاتدرموردمحصوالت(اثریمثبتبرانگیختگی
کهمرتببودنمحیط)مثلسازماندهیبودن،منظمبودنوشفافیتمحیط(با آنانداردایندرحالیاست
برانگیختگیرابطهیمنفیوبالذترابطهیمثبتدارد.ویژگیهایمتعددیازمحیطفروشگاه،خریدآنیرا
گفته کسبوکارهابودهاند،به کهدرمطالعاتپیشینبیشترمتمرکزبرمحیطسنتی تقویتمیکنداینویژگیها
پربوتیا)2005(،عبارتانداز:ظاهرفروشگاه،جوفروشگاه،نوعفروشگاهوحضورفروشنده.ازسویدیگر،عوامل
کارکنانوتعامالتمیانمصرفکنندگانوفروشندگانهماثرمثبتوهماثر جمعیتیخاصیمثلازدحام،برخورد

منفیبررفتارخریددارنداماجنبهیمثبتآندراینمطالعهبیشتراست)تورلیومیلیمن2000،18(.

ک مصرف کننده از ویژگی های محیط خرده فروشی و  ۳-۱- فرضیه ۱: رابطه ی مثبت و معنا داری میان ادرا
کنش هیجانی مثبت به این ویژگی ها وجود دارد. وا

۳-۲- ویژگی های خرید آنی

ایننوعخرید،آشکارتربیانشود.روک تاویژگیهای آنی،الزماست برایدرکرفتارخریدمشتریبهصورت
کهعبارتنداز: کردند )1987(،پنجویژگیبرایخریدآنیارائه

گاهویکباره 1-تمایلبهعملبهصورتناخودآ
2-عدمتعادلروانی

3-تضادوتقالیروانی
کاهشارزشیابیشناختی -4

5-بیتوجهیبهعواقب
کهرفتارخریدبرنامهریزیشدهیکرفتارمنطقیومعقولبودهوبهزمان استرن19درسال1962بیانداشت
گهانینامیده زیادینیازداردازطرفدیگرخریدبرنامهریزیشدهنیازیبهاینچنینبرنامههایینداردوخریدنا

کردهاست: گهانی(تفننیاشاره میشود.استرندرتحقیقاتخودبهچهارنوعخرید)نا
کهبرنامهعادیخریدرابههممیریزد. کاالیی 3-2-1-خریدساده:میلفوریوبدونبرنامهقبلیبهخرید
کهآن کاالییمیبینندوبهیادآورند کهمحصولیاتبلیغیرادرمورد 3-2-2-خریدیادآورنده:خریدارانی

درلیستنیازهایمنزلمیباشد. کاال
گرآنراببینند،نیازبهخرید 3-2-3-خریدتلقینی:مشتریانهیچتجربهقبلیدرموردمحصولندارنداماا

آنرااحساسمینمایند.
کاال کهآن حراجشدهاستویااین کاال کاالییرامیخردزیراآن 3-2-4-خریدبرنامهریزیشده:مشتری

احساسمعاملهوخریدرادرفردبوجودمیآورد)عباسیوجعفری،1390(.
کنشهیجانیمثبتدررفتارخریدآنی 3-3-وا

15. Bitner
16. Tai & Fung
17. Gilboa & Rafaeli
18. Turley &Milliman
19.  Stern
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کردهاند.بهعنوانمثالروک)1987(،خریدآنیرایک محققانبسیاریتعاریفمتعددیازخریدآنیارائه
مثبتی احساس محیطی محرکهای برابر در مصرفکننده که زمانی دارد اعتقاد و میداند برنامه بدون خرید
داشتهباشد،بهوقوعمیپیوندددراینصورتایناحساسخوشیولذتباعثایجادهیجاناتمثبتمیشود.
کاملاینپدیده کههیچیكازآنها،بهطور کردونتیجهگیریمیکند پایرون)1991(،تعاریفپیشینرابازبینی
کردو کهدرموردخریدآنیمتداولبود،یکپارچه جالبوپیچیدهراتعریفنمیکننداوتعاریفمحققاندیگررا
کوتاهازخریدآنیبهاینصورتارائهداد:»خریدآنینوعیخریدبرنامهریزینشدهاست،نتیجهرویارویی تعریفی
کنشهایاحساسی بامحرکهاستودرمحلخرید،درموردشتصمیمگیریشدهاستوپسازخرید،خریداروا
کهخریدآنی، ویاشناختیراتجربهمیکند.«درمطالعهایبتیوفرل20)1998(،بهاینموضوعاشارهمیکنند
کنشهایعاطفیقویمانند بهوسیلهمحرکهایدرونیوبیرونیبهوجودمیآید.خریدهایآنیاغلبباوا
کاذبخود احتیاجمبرمبهخریدیااحساسلذتوهیجانهمراهاست.خریدآنیحتیدرجایگاهمصنوعیو
داده نشان پیشین مطالعات .)2010 وهمکاران، )شارما لذتجویانهمیشود انگیزههای بــرآوردهشدن باعث
کهخلقوخویمصرفکنندهیاحاالتاحساسیبررفتارخریدآنیاومؤثراست.اینخوشحالییاهیجان است
تجربهشدهدرهنگامخریدبهصورتمثبتبررفتارخریدآنیمؤثراست)داناوانوروزیتر،1982(.بهنقلازروک
گرچهدرهردو گارنر)1993(،خلقوخویمثبتاثربیشترینسبتبهخلقوخویبددررفتارخریدآنیداردا و
کهدرحاالتهیجانیمثبتتریقراردارندتمایلبهتصمیماتیباپیچیدگیو اتفاقمیافتد.مصرفکنندگانی
کمتریدارند)ایسن،1984(.بعالوهمصرفکنندگانباهیجاناتمثبتخریدآنیبیشتریراازخودنشان زمان
کنترلمیشوند،تمایلبهجایزهدادنبهخودرادارندوپرانرژیهستند کمتر که میدهندزیراحساینرادارند
کنند کنشهایهیجانیمثبتاحتمالاینکهمصرفکنندگانبهصورتخاصیرفتار گاردنر1993،21(.وا )روکو

کهرفتارنتیجهیخروجیمثبتاست)گاردنر،1985(. راافزایشمیدهدزیراآنهااعتقاددارند
محیط ویژگیهای به مثبت هیجانی کنشهای وا میان معناداری و مثبت رابطهای :۲ فرضیه   -۴-۳

خردهفروشیورفتارخریدآنیوجوددارد.
۳-5- فرضیه ۳:رابطهمثبتومعناداریمیانویژگیهایمحیطخردهفروشیورفتارخریدآنیوجوددارد.
هاسمن22)2000(درپژوهشیباعنوان"چندروشبررسیانگیزههایمصرفکنندگاندررفتارخریدآنی"به
ایننتیجهدستیافتکهخریدآنیروشیمعمولدرانتخابمحصولاست،بهایندلیلکهخریدوانتخابآنی
کهاستفادهازمحتوای محصولباعثایجادلذتمیشود.درتحقیقآدالروهمکاران23)2003(،نتایجنشانداد
استفاده متن از تنها که بهحالتی نسبت را وخدمات آنیمحصوالت بهخرید باند24،قصد پهن چندرسانهای
کهتصاویروویدیولزومًابیشترازترکیبمتنباموسیقی میشودراافزایشخواهدداد.آنهابهایننتیجهرسیدند
کهتجارتالکترونیکومدیرانبازاریابیبایدبهچگونگی نمیبردواینبدینمعنیاست قصدخریدآنیراباال
همکاران25 و ورپالنکن کنند. توجه مصرفکننده پاسخ بر چندرسانهای( غیر )یا چندرسانهای محتوای تأثیر
)2005(درپژوهشیباعنوان"سبکوسالمتمصرفکننده:نقشخریدآنیدرغذاهایناسالم"بررابطهبین
سبکمصرفکنندهآنیوغذاخوردنناسالمتمرکزکردند.دراینمطالعه،ارتباطقویبیناعتمادبهنفسپایین،
20. Beatty & Ferrell
21. Rook & Gardner
22. Hausman
23. Adelar et al
24. broadband multimedia content
25. Verplanken et al
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گرایشبهخوردن تأثیرمنفیموقعیت،تمایلبهخریدآنی،عادتخوردنغذاهایآمادهومختصرواختاللدر
کشفشد.تمایلبهخریدآنیبهشدتباعادتخوردنغذاهایآمادهومختصرارتباطداشت.ژوووونگ26
درسوپرمارکتهای فروشگاهی داخل ومحرکهای آنیمصرفکننده "خرید عنوان تحقیقیتحت در )2008(
این در پرداختند. آنی رفتارخریدمصرفکننده در فروشگاهخردهفروشی متغیرهایمحیط اثر بررسی به چین"
رفتار در بودن28محیط تعاملی و پوستر وعمیق معنادار )pop(27،عملکرد نقطهخرید در پوستر اثر دو مطالعه
خریدآنیمصرفکنندگاندرمحیطسوپرمارکتهایچینیبررسیشد.نتایجبهدستآمدهدیدگاههایمهمیرا
کرد.همچنیندرهمینسالماتیال کردنمحرکهایاستراتژیکبازاریابیخردهفروشیارائه دررابطهبافرموله
ازحد بیش تحریک که یافتند نتیجهدست این به دادنــد انجام آنی زمینهخرید در که پژوهشی در ویرتز29 و
برای افزایشتحریک برای ازمتغیرهایمحیطی آنیداردومدیرانفروشگاههامیتوانند برخرید تأثیرمثبتی
نیزبههمراهطراحیفروشگاه ازدحامجمعیت و بایکدیگر کارکنان کنند.همچنیندوستی آنیاستفاده خرید
اثرات ازطریقمدلSORبهبررسی تأثیربگذارد.هیوجانگچانگوهمکاران30)2011( آنی میتواندبرخرید
که: مستقیموغیرمستقیمویژگیهایمحیطخردهفروشیبررفتارخریدآنیپرداختندوبهایننتیجهرسیدند
ویژگیهایمحیط/طراحیبرپاسخهیجانیمثبتمصرفکنندهبهمحیطخردهفروشیوپاسخهیجانیمثبت
بین رابطهی لذتجویی، انگیزه مطالعه این در چنین هم دارد. مستقیم اثر آنی خرید رفتار در مصرفکننده
ویژگیهایاجتماعیمحیطهایخردهفروشیوپاسخهایهیجانیمثبتمصرفکنندگانراتعدیلمیکند.در
آرایشیدر لوازم آنی برخرید یانگوهمکاران31درتحقیقیتحتعنوان"عواملموثر سال)2011(دنگ-جن
کردند.آنها کائوسیونگ"عواملتعیینکنندهدرخریدآنیدرمصرفکنندگانازلوازمآرایشیزنراتجزیهوتحلیل
کهدرآمدوسطحآموزشافرادنیزدرخریدآنیبیاثراست.همچنیندریافتندقصدخرید بهایننتیجهرسیدند
کاال،جووتبلیغاتتحتتأثیرقرارمیگیرد.عالوهبراینقصدخریدآنیدر آنیبهراحتیتوسطتبلیغات،نمایش
مقالهای در یابد.یون32)2012( افزایش وتوصیههایمشتریاندیگر فروشنده بهدلیلعملکرد زنانمیتواند
تحتعنوان"پیشزمینههاوتجاربدرفروشگاهبراساسنوعشناسیتجربی"بهبررسیاثراتانگیزهخریدبر
تجربهخریدبرایسهنوعازفروشگاههایخردهفروشی)فروشگاهبزرگ،فروشگاهحراجی33وفروشگاهاینترنتی(
کهانگیزهخریداثراتقابلتوجهیبر ودونوعمحصول)عطروموادشوینده(پرداخت.اینمطالعهنشانداد
کهتجربهخریدهیجانی،خریدآنیراافزایشوتجربهمنطقیخریدآنرادر تجربهخریددارد.همچنیندریافت
کهزنان کهدرسال)2012(توسطتیفرتوهرشتاین34انجامشد،مشاهدهشد کاهشداد.درپژوهشی فروشگاه
برایمشتریان کیفیتباال نسبتبهمردانبهنامتجاریمتعهدترهستند،لذاخردهفروشانبایدازمارکهایبا
کهزناننسبتبهمردانخریدآنیبیشتریدارند،ازآنجا کنند.همچنینآنهابهایننتیجهرسیدند زناستفاده
کهباعث کهخریدآنیتوسطعواملغریزیایجادمیشود،فروشندگانمیتوانندنشانههایحسیدرفروشگاهها

کنند. جذبزنانبهمحصوالتمیشودرابرجسته
گهانی، گرفتهاستهمچونخریدتکانشی،خریدنا خریدآنیبانامهایدیگرینیزدرداخلموردبررسیقرار
26. Zhou & Wong
27. Point-of-purchase
28. Atmosphere engagement
29. Mattila & Wirtz
30. Hyo-Jung et al
31. Dong-Jenn Yang et al
32. Sung-Joon Yoon
33. Discount store
34. Tifferet & Herstein



51

سال اول   

شماره دوم 

 بهار  1393

...
رد 
)دو
 Sݣ

R ل
دت
ب 

چو
چار
در 
ث 
وش
هرر

زد
و  

حا
در د

ث 
ت آا
 ری
لل

گردیدهاست.نظری خریدبدونبرنامهوخریدتفننی.دراینجاخالصهایازتحقیقاتمرتبطبااینحوزهارائه
کهدرآنبهایننتیجه گهانیارائهنمودند وقادریعابد)1390(مدلیجهتبررسیعواملموثربررفتارخریدنا
تأثیر ابزارهایترفیعی کهسطحعزتنفس،تنهابهخریدرفتن،تحریکپذیری،نوعمحصولو یافتند دست
و فردگرایی فروشنده، راهنمایی عواملجنسیت،محیطخرید، تأثیر و داشته گهانی نا خرید رفتار بر معناداری
گهانینیمهپنهانرفتار کاویانینیا)1390(درپژوهشیباعنوان»خریدنا قیمتمحصولموردتأییدنیستند.
راموردبررسیقرارداد.خرید برنامهریزینشده یا گهانی نا برخریدهای مصرفکننده«،محرکهاوعواملموثر
گهانینیمهپنهانرفتارمصرفکنندهاستوفروشندگانماهربااستفادهازمحرکهایمختلفمیتوانندبهآن نا
کتورهایالزمراشناساییوبررسی ببرندوبرایموفقیتبیشتربایدتمامیفا دستیافتهومیزانفروشخودراباال
کنندوازفرهنگورفتارمصرفکنندهنیزغافلنباشند.جعفریوعباسی)1390(درتحقیقیتحتعنوان»بررسی
عواملموثربررفتارخریدتفننی)برنامهریزینشده(زنانبرمحصوالتسوپرمارکتیFMCG«نیزخریدآنیرابررسی
کهبیننمونهایمتشکلاز329نفرازمشتریان5شعبهفروشگاهشهروند کردند.محمودی)1391(دربررسی
گرایشمشتریانبه کهارزیابیهنجاری،لذتبخشبودنخریدبرایمشتریان، انجامدادبهایننتیجهرسید
خریدتفننیونوعمحصولبهترتیببیشترینتأثیررادرخریدتفننیمشتریاندارد.نظریوبغدادی)1392(
گروهی درپژوهشیباعنوان»شناساییوبررسیعواملتأثیرگذاربرخریدهایآنیآنالیندرفروشگاههایتخفیف
کهعوامل گروهیراموردبررسیقراردادند.نتایجنشاندادند درایران«مشتریانفروشگاههایاینترنتیتخفیف
وویژگیهایفردی،تأثیربهسزاییبرمیزانخریدهایآنیآنالیندارند،درعوضتأثیرویژگیهای کاال مرتبطبا

محیطی،موقعیتیوروشهایپیشبردبرخریدآنی،موردتأییدقرارنگرفتند.

۴- چارچوب نظری پژوهش

شکل )۱( مدل مفهومی تحقیق

چارچوبنظریاینمطالعهبرگرفتهازمدلS-O-R)محرابیانوراسل،1974(وادبیاتخریدآنیاست.در
کهبرحاالتدرونیفرداثرمیگذاردومیتوان کالسیکSOR،محرک)S(بهعنوانعواملیتعریفمیشود مدل
گوزی)1986(،زمانی بهعنواناثریکهبرافرادمیگذاردمفهومسازیشود)اروگلووهمکاران،2001(.بهنقلازبا
کهرفتارمصرفکنندهدرقالبمدلSORترسیمشودمحرکهاخارجازفردهستندوشاملمتغیرهایآمیخته
بازاریابیوسایردادههایمحیطی35هستند.دراینمطالعه،محرکها)S(36،ویژگیهایمحیطعمومیهستند

کهبرپاسخهایهیجانیمصرفکنندهاثرمیگذارد.
کهیکعاملمیانجیمیانمحرکهای ارگانیسم)O(37،اشارهبهفرآیندهایدرونیوساختارهاییاست
ازفرداست.فرآیندهایمداخلهگروساختارهایی کنشهایساطعشده بیرونیوفعالیتها،عکسالعملهاووا

35. Environmental inputs
36. Stimulus
37. Organism
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ــذت38، ل عامل 3 بر SOR اصلی مــدل اســت. فکری و احساسی روانشناختی، ــی، کـ ادرا فعالیتهای شامل
کنشهای برانگیختگی39وچیرگی40استکهبهصورتمخففPADخواندهمیشودومیانجیمیانمحرکهاووا
کنشهیجانیمثبتاشارهبهاحساساتمثبت رفتارفردیمیباشد)محرابیانوراسل،1974(.دراینمطالعهوا
مصرفکنندهنسبتبهویژگیهایمحیطیخردهفروشیداردونشاندهندهیجنبهیعاطفیبخشارگانیزم
که میباشد نهاییمصرفکننده تصمیم و نهایی نشاندهندهیخروجی ،SORدرمدل 41)R(کنش وا است.
کنشهیجانیمثبتو گرایشیباشد)داناوانوروزیتر،1982(.اینمطالعهمتمرکزبروا میتواندرفتاراجتنابییا
کهاحساسات کنند رفتارگرایشی)یعنیخریدآنی(استزیراخردهفروشانعمومًاتالشمیکنندتامحیطیراایجاد

کنند. کندتارفتارخریدراتشویق مثبتیرادرمیانمصرفکنندگانایجاد

5- روش شناسی تحقیق
تحقیقپیشروبراساسهدفازنوعکاربردیبهشمارمیرودوبراساسنحوهگردآوریدادههاتوصیفیمیباشد.
اینتحقیقتوصیفیباتوجهبهماهیتروابطموردبررسیدردستهتحقیقهایهمبستگیطبقهبندیمیشود.

گردآوری داده ها 6- ابزار سنجش و 
کهخریدآنیدرمحیطخردهفروشیرادرچارچوبمدل درپژوهشحاضرازیکپرسشنامهاستاندارد32سؤالی
SORمیسنجد،براساسطیفلیکرتپنجگزینهایکهتوسطمحقق،تهیهوتنظیمگردیده،استفادهشدهاست.
گردیدو192 انجامتحلیل،تعداد200پرسشنامهدرجامعهموردنظرپخش بهمنظورجمعآوریدادههابرای
کهنرخپاسخدهی96%رانشانمیدهد.رواییپرسشنامهبهصورت کهقابلتحلیلبود،جمعآوریشد موردآن
کرونباخناشیاز30نمونهاولیه صوریوباتأییداساتیدبازاریابیبود،پایاییپرسشنامهنیزبراساسضریبآلفای
)کهواردنرمافزار21IBMSPSSشد(برابر0.743بهدستآمدکهمقداربیشاز0.7خوبارزیابیمیشود.ضریب

کرونباخمربوطبههریکازمتغیرهایپرسشنامهدرجدول1آوردهشدهاست. آلفای

کرونباخ مربوط به متغیرهای پژوهش لفای  جدول )۱( ضریب آ

ترواباخدیغاز دربعضریب آلرای 
گ چااگ و هم اران، 2011(0.725رفیار  ریت آاث )هاو جا

ترش هاجااث دثبد دصزف تررته )بییث و فرل، 1998(0.755وا

)بورلث و دالامن، 2000(0.746ویژگث های دحاو  زده فروشث

کهعبارتانداز: گرفتهشد برایطراحیپرسشنامهازمطالعاتدیگریبراساسادبیاتبهره
۱( محرک های فروشگاهی )S(:اینبخشبرگرفتهازمقالهتورلیومیلیمن)2000(بودهاست.

کنش هیجانی مثبت مصرف کننده )O(:اینبخشبرگرفتهازمقالهبیتیوفرل)1998(بودهاست ۲( وا
کاماًل کنجکاوانهبهصورتطیفلیکرت5تاییاز که4صفتهیجانانگیز،جهتخوشگذرانی،شادیآفرین،

38. Pleasure
39. Arousal
40. Dominance
41. Response



53

سال اول   

شماره دوم 

 بهار  1393

...
رد 
)دو
 Sݣ

R ل
دت
ب 

چو
چار
در 
ث 
وش
هرر

زد
و  

حا
در د

ث 
ت آا
 ری
لل

کاماًلمخالفمدرپرسشنامهقراردادهشد. موافقمتا
کهرفتارخرید گرفتهازمقالههیوجاگچانگوهمکاران)2011(است ۳( رفتار خرید آنی )R(:اینبخشبر

گردید. آنیدرقالب3سؤالدرپرسشنامهلحاظ

7- قلمرو تحقیق
بهداشتی و آرایشی لــوازم فروشگاههای تحقیق مکان و 1391 سال اول نیمه پژوهش این انجام زمانی دوره
تهرانمیباشد.مصرفکنندگانخانمفروشگاههایلوازمآرایشیوبهداشتیتهرانجامعهآماریتحقیقراشکل
میدهند.حجمنمونهنیزبرابر192نفرازمصرفکنندگانخانمفروشگاههایلوازمآرایشیوبهداشتیشهرتهران
که کهبامراجعهبهفروشگاههایلوازمآرایشیوبهداشتیوانتخابتصادفیخانمهایی میباشد،بدینترتیب
قراردادهشد. آنان اختیار رادر کردن پر برای را بودند،پرسشنامه کرده اینفروشگاههامراجعه به برایخرید
ازفرمولجامعهنامحدودباسطحاطمینان95%،خطای0.05وواریانس همچنین،برایتعیینحجمنمونه

گردید. 0.343)بهدستآمدهاز30نمونهاولیهپخششده(،استفاده

۸- تجزیه و تحلیل داده ها - یافته های اصلی پژوهش 
روشتجزیهوتحلیلدادههابابهرهگیریازمدلسازیمعادالتساختاریSEM((ورویکردحداقلمربعاتجزئی
LISRELنسبتبهPLS.برایاینمنظوراستفادهشدSmartPLSوSPSSبودهاستوازنرمافزارهای)PLS(
کهسیستمیافرایندموردمطالعه دارایانعطافپذیریبیشتریمیباشد.فرضاساسیدرمدلPLSایناست
کهاینمتغیرهایمکنونبهعنوانمیانگینوزنیمتغیرهایمشاهده حاویتعدادیمتغیرهایمکنوناست
مشاهده بــرای داده تحلیلی ابــزار جعبه یک عنوان به تــوان می را PLS بنابراین شوند. می زده تخمین شده

غیرمستقیممتغیرهایمکنوندید)ولدوهمکارانPLS.)2001،42شاملدومرحلهاست:
ارزیابیرواییوپایاییمدلسنجشدرموردارتباطبینمتغیرهایمشاهدهشدهبامتغیرمکنونمتناظر	
ارزیابیمدلساختاریمربوطبهارتباطبینمتغیرهایمکنونبایکدیگر	

کهمقیاسسنجشسازههامعتبروقابلاطمیناناستقبلازاینکه کند توالیایندومرحلهتضمینمی
گیرد)سینزوهمکاران2009،43؛هالند44، روابطبینسازههاصورت گیریدرمورد تالشیدرخصوصنتیجه

.)1999

۸-۱- ارزیابی مدل اندازه گیری )مدل بیرونی(:
1 کهمقادیرباالتراز0.7پذیرفته. مقدارضریبقابلیتاطمینانساختاری)CR(:اینضریبازصفرتایکمتغیراست

کمتراز0.6نامطلوبارزیابیمیگردد)ورتزوهمکاران1984،45(. میشودومقادیر
2 کارمیرودوهمبستگیزیادشاخصهاییک. میانگینواریانساستخراجشده)AVE(:جهتاعتبارهمگراییبه

سازهرادرمقایسهباهمبستگیشاخصهایسازههایدیگرنشانمیدهد.مقداراینضریبنیزازصفرتایکمتغیر
کهمقادیرباالتراز0.5پذیرفتهمیشود)فورنلوالرکر1981،46(. است

3 کهمقادیرباالتراز0.7پذیرفتهمیشود. کهمقدارآناز0تا0.5متغیراست کرونباخ:عاملدیگریاست ضریبآلفای
)کرونباخ،1951(.درجدولزیرمقداراینضریببرایهریکازعواملآوردهشدهاست.

42. Wold & et al
43. Saenz &et al
44. Hulland
45. Werts et al
46. Fornell & Larcker
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شکل )۲( مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب استاندارد

جدول )۲( ارزیابی درونی 

افریاب  دفواث
ترواباخعوادل CRAVEآلرای 

0.7310.7840.568 ریت آاث

0.7140.7210.552دحزک های فروشگاهث

ترش هاجااث دثبد 0.7120.7890.632وا

۸-۲- ارزیابی مدل ساختاری )مدل درونی(
1. ضریب تعیین R2:اولین معیار کلیدی که بدین منظور در نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد، همین ضریب است 
که ارتباط بین مقدار واریانس شرح داده شده یک متغیر نهفته را با مقدار کل واریانس سنجش می نماید. مقدار این 
ضریب نیز از صفر تا یک متغیر است که مقادیر بزرگ تر، مطلوب تر است. چاین )1988(، مقادیر نزدیک به 0.67 را 

مطلوب، نزدیک به 0.33 را معمولی و نزدیک به0.190را ضعیف  ارزیابی می نماید.
اندازه ضریب مسیر نشان دهنده ی قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر نهفته است. برخی  2. ضرایب مسیر47: 
محققین بر این باورند که ضریب مسیر بزرگ تر از 0.1 یک میزان مشخصی از تأثیر در مدل را نشان می دهد. جدول 

زیر این ضرایب را در مورد متغیرها نشان می دهد )حنفی زاده و زارع، 1391(.
3. آزمون t: ضرایب مسیر بایستی حداقل در سطح اطمینان 0.05 )یعنی t بزرگ تر از 1.96 باشد( معنی دار باشند 
که با استفاده از تکنیک Bootstrapping بر روی مدل قابل مشاهده است. بدین منظور آزمون t دوسویه مورد 

استفاده قرار گرفت )حنفی زاده و زارع، 1391(.

47.  Path Coefficient
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شکل )۳( مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معنی داری

جدول )۳( ارزیابی مدل درونی

افریاب  دتل دفواث
ضریب دسازضریب R2tعوادل

0.1414.1670.375واکنش هیجانی مثبت← خرید آنی

0.1364.7720.368محرک های فروشگاهی← واکنش هیجانی مثبت

0.1261.1350.124محرک های فروشگاهی ← خرید آنی

کنشهیجانیمثبتبرخریدآنی،برابربا4/167)یعنی باتوجهبهجدول3،ازآنجاکهمقدارارزشTدراثروا
بزرگتراز1/96(میباشد،لذااثرمذکورمعناداربوده،بنابراینفرضیهاولتحقیقپذیرفتهمیشود.همچنین،
هیجانی کنش وا بر فروشگاهی محرکهای اثر در T است،ضریب دادهشده نشان 3 درجدول که همانطور

مثبت،برابربا4/772)یعنیبزرگتراز1/96(میباشد،بنابراینفرضیهدومتحقیقنیزپذیرفتهمیشود.
Tدراثر ازسویدیگرباتوجهبهنتایجحاصلازمدلمعادالتساختاریوجدول3مبنیبراینکهضریب
کوچکتراز1/96(میباشد،لذاچنیناستنباطمیشود محرکهایفروشگاهیبرخریدآنی،برابربا1/135)یعنی

کهمحرکهایفروشگاهیبهطورمستقیمبرخریدآنیتأثیرندارندوفرضیهسومپژوهشردمیشود.

9- بحث و نتیجه گیری
کههنوزشباهتهاوتفاوتهایموجوددرریشهاجتماعی- کمتالشیهستند گهانیرفتارهایاحساسی خریدنا
گرانترباشددرگیریذهنیباالییرابرایمشتریبه کشفوبرسیاستهرچقدرخرید روانشناختیآنهاتحت
گهانیمیشودامادرخریدارزانسطحدرگیریذهنیمصرفکنندهپایینبوده وجودمیآوردوکمترمنجربهخریدنا
گونهخریدهامتاسفانهنارضایتیپسازخریدزیاداستوخریدارانی گهانیمیشوددراین وبیشترمنجربهخریدنا
کهدرخریدهای کرد ازخریدخودچندانخرسندوراضینیستند.میتوانمتصور کردهاند کهاینچنینخرید
پایهواساسسرگرمی،تفریح،هیجاناتو بر انجامنمیشودوبیشتر برطبقتصمیماتعقالنیخرید گهانی نا
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گهانییک اتفاقیوفوریمیباشندخریدنا ازخریدها احساساتفردمبادرتبهخریدمیکندوبیشترایننوع
پژوهشاصلیدرمیانمحققانرفتارمصرفکنندهمیباشدنهتنهابهخاطرپیچیدگیبلکههمچنینبهخاطر
گستردهایازطبقهبندیمحصوالتتوجهزیادیرادرمحققینرفتارمصرفکنندهبه گستردگیآندرمیاندامنه

کردهاست. خودجلب
مثبت هیجانی کنش وا بر خردهفروشی محیط ویژگیهای تأثیر بررسی به فقط شــده انجام تحقیق در
کنشهیجانیمصرفکنندهبررفتارخریدآنی مصرفکنندهورفتارخریدآنیپرداختهشد.همچنینبررسیتأثیروا

گرفت. نیزموردمطالعهوبررسیقرار
کنش کهمحرکهایفروشگاهیباسطحاطمینان99%باوا کرد نتایجحاصلازآزمونفرضیههامشخص
هیجانیمثبترابطهمثبتداردومیتواننتیجهگرفتکهباافزایشمحرکهایفروشگاهیهمچونمتغیرهای
بیرونفروشگاهی،محیطعمومیداخلی،متغیرچیدمانوطراحی،نقطهخریدودکوراسیونومتغیرهایانسانی

سببایجادهیجاناتمثبتدرمصرفکنندگان)بهخصوصخانمهابراساساینمطالعه(شد.
گردید کنشهیجانیمثبتمصرفکنندهبرخریدآنینیزدرسطحاطمینان99%تأیید همچنینفرضیهاثروا

کهمصرفکنندگاندارایهیجانمثبتبرایخریدآنیبسیارمستعدمیباشند. کهنشاندهندهایناست
کهعواملدیگرینیز کهبهدلیلپایینبودنR2میتوانبهایننتیجهرسید کرد البتهبایدایننکتهراذکر

گردند. برخریدآنیمؤثرهستندوبایستیآنهادرمطالعاتدیگریبررسی
و نمیباشد اینخرید دنبال به نتیجهمشتری در است، نشده برنامهریزی گهانییکعمل نا چونخرید
کهباعثایجادانگیزهخریددراینگونهخریدهامیگردد،دیدناستومشتریبادیدنمحصول کتوری اولینفا
گونهخریدهارا بهتصمیمخریدمیرسد.درنتیجهمیشودبادردسترسقراردادنمحصوالتخودامکاناین

برد)ماتیالوویرتز،2008(. باال
گهانینسبتدادهمیشودبدونشکیکخوبیبرایفروشندگان هرچندبخشبزرگیازخریدهابهخریدنا
که وبرایمصرفکنندگانخوبینیستچونممکناستباعثپشیمانیشودبااینوجودبازاریابانبایدبدانند
گهانییکرفتارمهمازخریداراندربازارمصرفیاستبنابراینخردهفروشانوبازاریاباننیازدارندبدانند خریدنا
گهانیوبدونبرنامهریزیمشتری چگونهمیتوانندازیگدیگردربازاربرایبدستآوردنسهمبیشترازخریدنا
از استفاده با میتوانند ماهر فروشندگان که است مصرفکننده رفتار نیمهپنهان گهانی نا خرید بگیرند. پیشی
کتورهای ببرندبرایموفقیتبیشتربایدتمامیفا محرکهایمختلفبداندستیافتهومیزانفروشخودراباال

کنندهنیزغافلنشد. الزمراشناساییوبررسینمودوازفرهنگورفتارمصرف
گرفتهشدهدر کهپژوهشحاضردرزمرهنخستینتحقیقاتصورت کرد درنهایتبایدبهایننکتهاشاره
کوچک حوزهرفتارخریدآنیدرمحیطخردهفروشیدرایرانمیباشدوازاینروبامحدودیتهایینظیرجامعه
کهمیخواهنددرآیندهبهانجامپژوهشدر کهاینموضوعبایدموردتوجهسایرپژوهشگرانی آماریمواجهبود

گسترشجامعهآماریداشتهباشند. گیردوسعیدر اینحوزهاقدامنمایند،قرار

منابع
1- Abratt, R. & Goodey, S.D. )1990(. Unplanned Buying and In-store Stimuli in Supermar-

kets. Managerial and Decision Economics, 11)2(, 111-121.



57

سال اول   

شماره دوم 

 بهار  1393

...
رد 
)دو
 Sݣ

R ل
دت
ب 

چو
چار
در 
ث 
وش
هرر

زد
و  

حا
در د

ث 
ت آا
 ری
لل

2- Adelaar, T. Chang, S. Lancendorfer, K. M. Lee, B. & Morimoto, M. )2003(. Effects of 
Media Formats on Emotions and Impulse Buying Intent. Journal of Information Technol-
ogy, 18, 247-266.

3- Bagozzi, R. )1986(. Principles of marketing management. Chicago: Science Research As-
sociates.

4- Baker, J. Grewal, D. & Parasuraman A. )1994(. The influence of store environment on 
quality inferences and store image. Journal of the Academy of Marketing Science, 6)8(, 
328-339.

5- Beatty, S.E. & Ferrell, M. E. )1998(. Impulse Buying: Modeling Its Precursors. Journal of 
Retailing, 74, 169-191.

6- Bellenger, D. H. Robertson, D. & Elizabeth, C. H. )1978(. Impulse Buying Varies by Prod-
uct. Journal of Advertising Research, 18, 15-18.

7- Bitner, M. )1992(. Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and 
employees. Journal of Marketing, 3)6(, 57-71.

8- Dong-Jen, Y. Kang, C. & Huang Xuanxiaoqing, F. )2011(. A Study of the Factors that Af-
fect the Impulsive Cosmetics Buying of Female Consumers in Kaohsiung. International 
Journal of Business and Social Science, 2)24(, 65-79.

9- Donovan, R.J. and Rossiter, J.R. )1982(. Store atmosphere: An environmental psychology 
approach. Journal of Retailing, 4)8(, 34-57.

10- Eroglu, S.A. Machleit, K.A. & Davis, L.M. )2001(. Atmospheric qualities of online 
retailing:A conceptual model and implications. Journal of Business Research, 6)9(, 177-
184.

11- Eun Joo, P. Eun Young, K. & Judith Cardona, F. )2006(. A structural model of fashion-
oriented impulse buying behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 3)6(, 
433-446.

12- Fornell, C. & Larcker, D. )1981(. Structural equation models with unobservable variables 
and measurement error. Journal of Marketing Research, 18)2(, 39–50.

13- Gardner, M. )1985(. Mood states and consumer behavior: A critical review. The Journal of 
Consumer Research, 4)6(, 281-299.

14- Gilboa, S. & Rafaeli, D. )2003(. Store environment, emotions and approach 
behavior:Applying environmental aesthetics to retailing. The International Review of 
Retail, Distribution and Consumer Research, 2)5(, 195-211.

15- Hanifizade, P. & Zare, A. )2012(. Method of Multilevel structural analysis with Smart 
PLS Software, First Publication. Tehran: Tormeh.

16- Hausman, A. )2000(. A multi-method investigation of consumer motivations in impulse 
buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 6)12(, 403-426.

17- Herabadi, B.V. & Advan, K. )2009(. Consumption experience of impulse buying in Indo-
nesia: Emotional arousal and hedonistic considerations. Asian Journal of Social Psychol-
ogy, 5)12(, 20-31.

18- Hulland, J. )1999(. Use of partial least square )PLS( in strategic management research: a 
review of four recent studies. Strategy Manage, 20, 195–204.

19- Hyo-Jung, C., Molly, E. & Ruoh-Nan, Y. )2011(. Application of the Stimulus-Organism-
Response model to the retail environment: the role of hedonic motivation in impulse 



58

بهار 1393

سال اول   

شماره دوم 
...
رد 
)دو
 Sݣ

R ل
دت
ب 

چو
چار
در 
ث 
وش
هرر

زد
و  

حا
در د

ث 
ت آا
 ری
لل

buying behavior. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 
4)6(, 233-249.

20- Isen, A. )1984(. Toward understanding the role of affect in cognition. In Handbook of 
Social Cognition. Lawrence Erlbaum Associates.

21- Jafari, L. & Abbasi, J. )2011(. A Survey of Effective Factors on behavior of Impulse Buy-
ing )unplanned( of women on FMCG products supermarket. Marketing Journal, 54, 54-67

22- Kacen, J. T. and Lee, J. A. )2002(. The Influence of Cul ture on Consumer Impul sive 
Buying Behavior. Journal of Consumer Psychology, 12, 163-176.

23- Kavyaninia, A. )2011(. Impulse Buying Hidden Half Consumers, behavior. Journal of 
Management Psychology and Market, 2)3(, 24-35.

24- Kim, J. and Forsthye, S. )2007(. Hedonic usage of product virtualization technologies in 
online apparel shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 8)11(, 
502-514.

25- Kollat, D.T and Willet, R.P. )1976(. Customer Impulse Purchase Behavior. Journal of 
Marketing Research, 4, 21-31.

26- Kotler, P. )1973(. Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing, 12 )5(, 48-64.
27- Lai, C. W. )2010(. How financial attitudes and practices influence the impulsive buying 

behavior of college and university students, Social Behavior and and Personality. An Inter-
national Journal, 6)11(, 373-380.

28- Mahmoodi, M. )2012(. Influences of Social, psychological and product characteristics on 
Impulse Buying of Consumers, behavior. Journal of Business Management Perspective, 
2)3(, 117-136.

29- Mattila, A.S. & Wirtz, J. )2008(. The role of store environmental stimulation and social 
factors on impulse purchasing. Journal of Services Marketing, 3)6(, 562-567.

30- Mehrabian, A. & Russell, J.A. )1974(. An approach to environmental psychology. 
Cambridge:M.I.T. Press.

31- Nazari, M. & Baghdadi, M. )2013(. Identify and Survey Effective Factors on Impulse 
online purchases in stores of group discount in Iran. Journal Information Technology, 5)3(, 
223-239.

32- Nazari, M. and Ghaderi Abed, A. )2011(. Introducing a model for Survey of Effective 
Factors on behavior of Impulse Buying )Case Study: Students of Tehran University Faculty 
of Management(. Journal of Business Management, 3)10(, 127140.

33- Rahnama, A. )2011(. Evaluating impact of individual and situational factors on Impulse 
Buying. Marketing Journal, 47, 45-56.

34- Rong-Ho Lin,Chun-Ling Chuang,Fang-Chi Tien,Hong-Lin Tian. )2012(. The Relation-
ship Analysis Between Impulse Buying and Regret for Impulse Buying Later. Business and 
Information, 5)10(, 473-494.

35- Rook, D.W and Gardner, M. )1993(. In the Mood: Impulse Buying’s Affective Anteced-
ents. Research in Consumer Behavior, 6, 1-28.

36- Rook, D.W. )1987(. The Buying Impulse. Journal of Consumer Research, 14, 189-99.
37- Saenz, J., Aramburu, N. & Rivera, O. )2009(. Knowledge sharing and innovation perfor-

mance A comparison between high-tech and low-tech companies. Journal of Intellectual 
Capital, 10)1(, 22-36.



59

سال اول   

شماره دوم 

 بهار  1393

...
رد 
)دو
 Sݣ

R ل
دت
ب 

چو
چار
در 
ث 
وش
هرر

زد
و  

حا
در د

ث 
ت آا
 ری
لل

38- Sharma, P.B. Sivakumaran, A. & Marshall, R. )2010(. Impulse buying and variety seek-
ing: A trait-correlates perspective. Journal of Business Research, 12)18(, 276-283.

39- Solomon, M. )2007(. Consumer behavior: Buying, having and being. Pearson/Prentice 
Hall.

40- Tai, S.H.C. & Fung, A.M.C. )1997(. Application of an environment psychology model to 
instore buying behaviour. The International Review of Retail, Distribution and Consumer 
Behavior, 14)22(, 311-337.

41- Tifferet, A. & Herstein, C. )2012(. Gender differences in brand commitment, impulse buy-
ing, and hedonic consumption. Journal of Product & Brand Management, 11)16(, 176-182.

42- Turley, L.W. & Milliman, R.E. )2000(. Atmospheric effects on shopping behavior: A 
review of the experimental evidence. Journal of Business Research, 2)6(, 193-211.

43- Verplanken, A.G. Herabadi, J.A. Perry, D. & David, H. S. )2005(. Consumer style and 
health: The role of impulsive buying in unhealthy eating. Psychology & Health, 3)7(, 429-
441.

44- Verplanken B, Herabadi A. )2001(. Individual differences in impulse buying tendency: 
Feeling and no thinking. European Journal of Personality, 4)10(, 71-83.

45- Weinberg and Gootwald. )1982(. Impulsive Consumer Buying as a result of Emotions. 
Journal of Business Research, 2)6(, 43-57.

46- Werts, C.E. Linn, R.L. & Joreskog, K.G. )1984(. Intraclass Reliability estimates: Testing 
structural assumptions. Educational and Psychological Measurment, 34, 46-59.

47- Wold, S., Trygg, J., Berglund, A. & Antti, H. )2001(. Some recent developments in PLS 
modeling. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 58, 131–150.

48- Wood, M. )1998(. Socio-economic status, delay of gratifcation, and impulse buying. Jour-
nal of Economic Psychology, 22)34(, 295-320. 

49- Yoon, S. )2012(. Antecedents and Consequences of In-Store Experiences Based on an 
Experiential Typology. European Journal of Marketing, 14)24(, 67-81.

50- Zhou, A. & Wong, A. )2008(. Consumer Impulse Buying and In-Store Stimuli in Chinese 
Supermarkets. Journal of International Consumer Marketing, 2)4(, 37-53.


