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چكیده :خريد تفننی (تكانشی) را به بیان ساده میتوان تمايلی آنی ،شديد و نسبتاً پايدار برای
خريد محصولی تعريف كرد كه مصرفكننده به آن نیاز نداشته و از قبل نیز برای آن برنامهريزی
نكرده است .پژوهش حاضر در اين زمینه ،با هدف اصلی بررسی بعضی از عوامل تأثیرگذار بر
رفتار خريد تفننی در مترو انجام شده است .از طريق مصاحبه با مسافران و تحلیل آن ،مشخص
شد كه عوامل درونی خريد در مترو بايد بررسی شوند .بدينمنظور ،شش فرضیه تدوين شد.
روش پژوهش ،كاربردی -توصیفی -همبستگی و ابزار جمعآوری داده ،پرسشنامه بود .برای
تعیین نمونه ،از روش نمونهگیری خوشهای تكمرحلهای استفاده شد و نمونة مورد نظر ،از بین
مسافران خانم مترو شهر تهران تعیین كرديد .در تحلیل دادهها ،از مدلسازی معادلة ساختاری
استفاده شد .نتايج نشان داد كه متغیرهای درگیری محصول و هیجان مثبت ،بر خريد تفننی
تأثیرگذارند .با توجه به ماهیت متغیرهای مورد مطالعه -كه روانشناختی و كیفیت محصولهای
فروختهشده در مترو است -بهنظر میرسد بهترين پیشنهاد ،آموزش و اطالعرسانی مناسب به
خريداران است.
واژههای كلیدی :رفتار خرید تفننی ،درگیری محصول ،لذتگرایی ،مسافران مترو ،هیجان مثبت.
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 .2كارشناس ارشد ،مديريت بازرگانی -بازاريابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ايران
تاریخ دریافت مقاله1392/07/27 :
تاریخ پذیرش نهایی مقاله1393/04/04 :
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مقدمه
خريد تفننی و تنوعطلبی ،رفتارهايی مبتنی بر احساساند كه درعین شباهتها ،تفاوتهايی نیز
در منشأ اجتماعی و روانشناختی دارند .خريد تفننی ،خريدی ناگهانی ،فوری و پیچیده است كه
در آن ،سرعت فرايند تصمیمگیری ،مانع از بررسی آگاهانة اطالعات و جايگزينهای موجود در
انتخاب يك محصول میشود .درحقیقت ،خريد تفننی را میتوان ارزيابی عینی و اولويتهای
احساسی فرد در فرايند خريد فرض كرد.
پژوهشهای بسیاری وجود دارد كه چارچوب نظری الزم را برای بررسی رفتار خريد تفننی
فراهم میآورد؛ پژوهشهايی كه علل اين نوع خريد را مربوط به متغیرهايی از جمله موارد زير
میدانند (رك و فیشر1995 ،؛ برروس1996 ،؛ بتی و فرل:)1998 ،
 .1ويژگیهای روانشناختی (مثل شخصیت ،خودآگاهی)؛
 .2مصرف لذتگرايانه (بهعنوان مثال ،لذتبردن از خريد ،احساسها و هیجان)؛
 .3متغیرهای موقعیتی (مثالً زمان موجود برای انجام خريد ،پول).
در مجموع ،میتوان گفت خريد تفننی در راستای رفع نیازهای لذتگرايانه و هیجانی ،با
هدف تفريح ،سرگرمی و حتی تعامل اجتماعی صورت میگیرد (هاسمن2000 ،؛ پیرن.)1991 ،
نتايج پژوهشها در اين زمینه متفاوت بوده است .نتايج بعضی از پژوهشها ،اين نوع خريد را
نادرست و ارزيابی مصرفكننده را نامطلوب نشان داده است .درحالیكه يافتههای دستهای ديگر
از پژوهشها بیانگر آن است كه مصرفكنندگان ،اين نوع خريد را اشتباه نمیدانند و از تجارب
گذشتة خريد تفننی خود بهعنوان يك ارزيابی مطلوب ياد میكنند .از اينرو ،رفتار خريد تفننی را
میتوان بهصورت يك معما ،در دنیای بازاريابی مطالعه كرد.
همانطوركه گفته شد ،خريد تفننی زمانی اتفاق میافتد كه مصرفكننده ،در مواجهه با
متغیرهايی خاص و موقعیتهايی ويژه ،انگیزهای آنی را برای خريد محصول احساس میكند و
نمیتواند در برابر اين انگیزه مقاومت كند .متغیرهای تأثیرگذار بر اين نوع رفتار خريد را میتوان
در دو طبقة كلی عوامل خارجی و داخلی قرار داد .پژوهش پیش رو نیز در اين زمینه و در پی
يافتن بعضی از عوامل و متغیرهای مؤثر بر رفتار خريد تفننی در مسافران مترو انجام شده است.
علت انتخاب موضوع ،توجه به اين نكته بود كه در مترو تهران ،كاالهای متفاوتی از قبیل
لوازم آرايشی و بهداشتی ،بدلیجات ،مواد غذايی ،لوازمالتحرير و ...بهفروش میرسد و اغلب،
مسافران خانم بهدفعات ،اين دسته از محصولها را خريداری میكنند؛ شايان ذكر است كه در
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طول انجام اين پژوهش ،حتی يك مسافر آقا در مترو خريد نكرد .بهعالوه ،بر مبنای ادبیات
موجود نیز زنان بیشتر از مردان به اين نوع خريد (تفننی) میپردازند (كلی و برجس .)2003 ،با توجه
به اين نكته ،در ابتدا محصولهای موجود (با توجه به تنوع كاالها) بهعنوان محرك اصلی برای
خريد تفننی درنظر گرفته شد كه اهمیت و ضرورت اصلی مطالعة حاضر نیز (جدا از جذابیت
موضوع) ،توجه به كیفیت محصولها و سالمت اين دسته از خريداران است؛ چراكه مترو وسیلة
حملونقل عمومی است كه روزانه بیش از  000،200،2مسافر را جابهجا میكند كه از اين تعداد،
 57درصد از مسافران را آقايان و  43درصد را خانمها تشكیل میدهند (سايت مترو رسانه)؛ يعنی
روزانه بیش از  000،946خانم از مترو استفاده میكنند كه دقت به اين رقم (تعداد مسافران خانم)
نیز انجام پژوهش در اين زمینه را ضروری میسازد .درادامه ،با مصاحبههايی كه با مسافران انجام
شد ،اين سؤال با قوت بیشتری مطرح شد كه چه عواملی بر رفتار خريد تفننی در مسافران خانم
مترو تأثیرگذار است.
برای پاسخ به اين پرسش ،ابتدا مبانی نظری اين حوزه را مطالعه كرديم .شايان ذكر است كه
متغیرهای مورد بررسی در خريد تفننی ،بسیار متنوع و گوناگون است .برای انتخاب مناسبترين
متغیرها ،با تعدادی از مسافران و با طرح سؤالهای كلی مرتبط ،مصاحبه كرده و تالش كرديم
عوامل مؤثر و متغیرهای اصلی را برای پژوهش تعیین كنیم .با انجام مصاحبه با بیش از  40نفر،
اطمینان حاصل شد كه تعداد مصاحبهها كافی بوده است و دادۀ جديدی بهدست نخواهد آمد.
درادامه ،بخش كوتاهی از مصاحبه آورده شده است.
[خانم :]...چیزايی كه تو مترو میفروشن ،جديدن و آدم رو مجبور به خريد میكنن ...نیاز كه نه! چون
چیزای مختلفی میفروشن ،بیشتر وسوسه میشم كه خريد كنم.
[خانم :]...همین جوری! امروز خوشحال بودم و خريد كردم.
[خانم :]...خريد حس خوبی داره! يه وقتايی چیزای كوچیك رو میخرم ...پشیمون میشم اما نه زياد!
با تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطابقت مفاهیم اولیة
بهدستآمده با ادبیات موجود در زمینة رفتار خريد تفننی ،متغیرهای مناسب برای بررسی ،تعیین شد؛
برای مثال ،در متن باال مفاهیمی مانند خوشحالی ،شادبودن و احساس خوب را میتوان جزئی از
متغیر هیجان مثبت بهشمار آورد .بههمینترتیب ،عوامل درگیری محصول ،تمايل به مصرف و لذت
نیز انتخاب شدند و تأثیر آنها بر خريد تفننی و بر يكديگر در قالب فرضیههای زير بررسی شد.
 :H1درگیری محصول ،بر هیجانهای مثبت (در خريد تفننی) تأثیر دارد.
 :H2درگیری محصول ،بر رفتار خريد تفننی تأثیرگذار است.
 :H3درگیری محصول ،بر تمايل به مصرف و لذت ،تأثیر دارد.
 :H4لذتگرايی بر هیجانهای مثبت (در خريد تفننی) تأثیرگذار است.
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 :H5لذتگرايی بر رفتار خريد تفننی تأثیر دارد.
 :H6هیجانهای مثبت ،بر رفتار خريد تفننی تأثیرگذار است.
پیشینة نظری پژوهش

پژوهشهای بیشماری در زمینة رفتار خريد تفننی انجام گرفته و تعاريف متعددی درمورد آن ارائه
شده است .كلور ( )1950برای اولینبار به مطالعة تأثیر محصول و بعضی از انواع محصولهايی
پرداخت كه در خريد تفننی بیشتر بهفروش میرسند (بكت و میورگننتم .)2013 ،استرن ( )1962جزء
نخستین پژوهشگرانی است كه چارچوبی را برای تعريف رفتار خريد تفننی ارائه داد .او رفتار خريد را
به دو دستة كلی رفتار خريد برنامهريزیشده و برنامهريزینشده (ناخواسته يا تفننی) تقسیمبندی
كرد .با توجه به اين دستهبندی ،رفتار خريد برنامهريزیشده شامل فرايند وقتگیر و زمانبر جست
وجوی اطالعات و سپس تصمیمگیری عقاليی برای خريد محصوالت بوده است .درحالیكه خريد
برنامهريزینشده اشاره به تمامی خريدهايی دارد كه بدون برنامهريزی قبلی صورت گرفته و وجه
مشخصة آن ،سرعت نسبی تصمیمگیری برای خريد است (استرن1962 ،؛ پیرن1991 ،؛ پارك و
همكاران .)2006 ،وی همچنین رفتار خريد تفننی را به چهار دسته تقسیم نمود:
 .1برنامهريزیشده :در اين نوع از خريد تفننی ،برای خريد محصول تا حدی برنامهريزی شده
است ،اما محصولی خاصی برای خريد درنظر گرفته نشده است .تصمیمگیری برای انتخاب و
خريد محصول ،از فعالیتهای پیشبردی و محیط داخلی فروشگاه تأثیر میپذيرد؛
 .2يادآوری :خريدار به محصول نیاز داشته است و با مشاهدۀ آن در فروشگاه يا ديدن تبلیغ و...
دربارۀ آن ،محصول را خريداری میكند؛
 .3پیشنهادی :خريدار برای نخستینبار محصول را ديده و بدون هیچ تجربة قبلی دربارۀ آن،
محصول را میخرد .وجه تمايز آن با خريد تفننی ،يادآوریكنندۀ بیاطالعی و نبود آگاهی
قبلی از محصول است؛
 .4خالص :تمايل و نیاز فوری برای خريد محصول .در اين نوع خريد تفننی ،الگوهای عادی يك
رفتار خريد درهم شكسته میشود (بكت و میورگننتم2013 ،؛ استرن.)1962 ،
تعاريف فراوانی درمورد خريد تفننی در ادبیات رفتار مصرفكننده وجود دارد .اين تعاريف تا
قبل از سال  1982به جای مصرفكننده ،متمركز بر محصول بود .عناصر مشترك اين تعاريف ،به
شرح زير است:
 .1خريدی بدون برنامهريزی قبلی يا با برنامهريزی كم؛
 .2سرعت بیش از حد تصمیمگیری يا تصمیم آنی برای خريد؛
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 .3حضور يك محرك احساسی و هیجانی قوی؛
 .4نارضايتی و پشیمانی پس از خريد (پیرن1991 ،؛ رك.)1987 ،
شايان ذكر است كه بعضی از پژوهشگران ،خريد برنامهريزینشده (ناخواسته) را با خريد
تفننی ارتباط میدهند و آن را شرطی الزم برای درنظرگرفتن يك خريد ،بهعنوان خريد تفننی
میدانند (رك و فیشر .)1995 ،بايد توجه داشت كه هر خريد برنامهريزینشده ،الزاماً خريد تفننی
محسوب نمیشود (آير .)1989 ،وجه تمايز بین اين دو نوع خريد عبارتند از:
 خريد تفننی در مقايسه با خريد برنامهريزینشده ،در زمان كوتاهتری انجام میگیرد (دوالكیا،
)2000؛

 در خريد تفننی ،تصمیم برای خريد ،پس از مواجهه با محصول رخ میدهد؛
 سرعت تصمیمگیری در خريد تفننی بیشتر است (رك)1987 ،؛
 خريد تفننی ،تجربة احساس يك نیاز ناگهانی ،قوی و مقاومتناپذير برای خريد است (استرن.)1962 ،
خريد تفننی ،از عوامل مختلفی تأثیر میپذيرد؛ از جمله :محیط ،ويژگیهای شخصی خريدار،
محصول ،متغیرهای مختلف اجتماعی -فرهنگی و حتی ويژگیهای جمعیتشناختی (بكت و
میورگننتم .)2013 ،اين عوامل را میتوان به دو دستة كلی تقسیم كرد :عوامل خارجی و داخلی.
عوامل خارجی ،به نشانههای بازاريابی و محركهايی اشاره دارد كه از سوی بازارياب ،برای جلب
توجه مصرفكنندگان ،طراحی و كنترل میشوند (يان و فابر.)2000 ،
مصرفكنندگان هنگام مشاهدۀ نشانههای بصری از قبیل مشوقهای تبلیغاتی ،نیاز فوری به
خريد محصول را تجربه میكنند (رك1987 ،؛ دوالكیا.)2000 ،
كانون توجه عوامل داخلی در خريد تفننی ،بهطور مستقیم بر شخص ،بررسی حالتهای
درونی وی (مانند احساسها و هیجان ،ارزيابی هنجاری و عوامل جمعیتشناختی) و ويژگیهای
فردی است كه شخص را درگیر خريد تفننی میكند (لی و كاسن .)2002 ،چنین عواملی شامل
ويژگیهای شخصیتی مصرفكننده است كه میزان گرايش به رفتار خريد تفننی را نشان میدهد.
اين گرايش بهعنوان میزان و درجهای تعريف شده است كه در آن ،يك فرد بهاحتمال زياد
خريدهای ناخواسته ،فوری و نسنجیده میكند .همچنین بهعنوان يك ويژگی شخصی در نحوۀ
پاسخ به محركهای محیطی تعريف میشود (جونز و همكاران2003 ،؛ دوالكیا.)2000 ،
بهدلیل اينكه در پژوهش حاضر ،تمركز بر عوامل داخلی (درونی) خريد تفننی است و به
بررسی آثار درگیری محصول ،هیجانهای مثبت و لذتگرايی پرداخته شده است ،اين متغیرها در
ادامه توضیح داده میشوند.
عواطف يا خلقوخو متغیر مهمی درنظر گرفته میشود كه بهشدت بر خريد تفننی تأثیر

 72ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1394

میگذارد (رك و گاردنر .)1993 ،عواطف ،احساسها و هیجانهای مثبت ،منعكسكنندۀ حد و
میزانی است كه در آن شخص ،مشتاق ،فعال ،آگاه و كامالً تعاملپذير است (بتی و فرل.)1998 ،
اين مفهوم ،بهعنوان نشاندهندۀ حالتهای روحی شخص ،واكنشهای او نسبت به محركهای
محیطی (برای مثال ،محصولهای مطلوب و مورد نظر ،مشوقهای خريد و )...تعريف شده است
(پارك و همكاران .)2006 ،همچنین تجارب خريدهای قبلی مصرفكنندگان نیز بر عواطف
تأثیرگذار است و با انگیزههای رفتار خريد تفننی ارتباط دارد (هاسمن.)2000 ،
ادبیات روانشناسی بیانگر آن است كه هنگامیكه فرد احساس خوبی دارد (عواطف مثبت را
تجربه میكند) ،بیشتر احتمال دارد كه رفتارهايی را برای حفظ اين حالت بروز دهد (آيزن.)1984 ،
درمجموع ،عواطف ،متغیر فردی و حتی موقعیت پیچیدهای است كه بر ساير عوامل مؤثر بر رفتار
خريد تفننی ،از جمله لذتگرايی نیز تأثیر میگذارد (جین.)1990 ،
لذتگرايی و ارزش لذتگرايانة خريد ،متغیری است كه بیشتر ذهنی و فردی است و از طريق
خوشی ،تفريح و سرگرمی ،بهعنوان عاملی در دستیابی به هدف درك میشود (شری.)1990 ،
درواقع ،تمايل به مصرف و لذتگرايی ،بیشتر متمركز بر احساسها و انگیزههای روانی است تا
مزايای عملكردی محصول (شارما و همكاران .)2010 ،بهعبارت ديگر ،بعد لذتگرايی خريد نشان
دهندۀ انگیزههای هیجانی خريد نیز بهشمار میرود (هرچمن و هولبروك.)1982 ،
يكی ديگر از مفاهیم مربوط به رفتار خريد تفننی ،درگیری (اهمیت ذهنی) محصول است.
درگیری محصول را میتوان بهعنوان ارتباط ادراكشدۀ فرد با يك شیء (در اينجا محصول)
براساس نیازهای ذاتی ،عاليق و ارزشها تعريف كرد (زايكوفسكی .)1995 ،اگرچه در ادبیات
مربوطه ،به ارتباط بین درگیری محصول و خريد تفننی توجه زيادی نشده است ،نتايج پژوهش
های انجامشده ،رابطة بین اين دو متغیر را تأيید میكند و بیانگر آن است كه مصرفكنندگانی كه
درگیری ذهنی بیشتری با يك محصول خاص دارند ،لذت بیشتری از خريد آن محصول را تجربه
میكنند (لورنت و كپفر.)1958 ،
درگیری محصول در خريد تفننی ،كامالً متفاوت با خريد عادی است؛ خريد تفننی ،شكلی از
تصمیمگیری برای خريد محصولهايی با درگیری كم است (بكت و میورگننتم .)2013 ،اين نوع
خريد ،بیشتر زمانی اتفاق میافتد كه خريداران ،ارزيابی مثبت و مناسبی را از خريد محصول
برآورد كنند (اگن و فابر1989 ،؛ پارك و همكاران.)2006 ،
پیشینة تجربی پژوهش

در جدول  ،1بعضی از پژوهشهای انجامشده درمورد خريد تفننی تشريح میشود:
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جدول  .1پیشینة تجربی
عنوان پژوهش

پژوهشگران
سال

متغیرهای مورد بررسی

خريد تفننی و تنوع
طلبی

شارما و همكاران
()2010

ويژگیها و انگیزههای آنی
مصرفكننده ،سطح انگیزش
مطلوب و خودكنترلی

خريد تفننی
محصولهای جديد
(پژوهشی تجربی)

هارمنسیلو
()2009

فرايندهای شناختی و انگیزه
های مصرفكننده

آثار فرهنگ بر
رضايت
مصرفكننده در
تصمیمهای خريد
تفننی و برنامهريزی
شده

لی و كاسن
()2007

فرهنگ (فردگرايی يا جمع
گرايی مصرفكننده) و
حضور شخص ديگری در
زمان خريد

پارك و همكاران
()2006

درگیری لذتگرايی
احساسهای مثبت

خريد تفننی
محصولهای مدگرا
اگر آن را لمس كنم،
بايد آن را داشته
باشم
ويژگیهای محصول
در گرايش به خريد
تفننی

نمونه

نتیجه

 .1وجود ارتباط مثبت بین انگیزههای آنی
مصرفكننده و سطح انگیزش مطلوب
با خريد تفننی و تنوعطلبی؛
 .2وجود رابطه بین انگیزههای آنی مصرف
كننده با خريد تفننی و سطح انگیزش
مطلوب با تنوعطلبی؛
خريداران خرده
 .3وجود ارتباط معكوس بین متغیر
فروشی
خودكنترلی با خريد تفننی و ارتباط
مستقیم اين عامل با تنوعطلبی؛
 .4وجود رابطة معكوس بین انگیزههای آنی
مصرفكننده و سطح انگیزش مطلوب در
خريد تفننی و تنوعطلبی
 .1كسب آگاهی درمورد محصول جديد
مصرف كنندگان  .2اشتیاق مصرفكنندگان برای تجربة
هیجان در قصد و رفتار خريد تفننی
 .1مصرفكنندگان بهطور متفاوتی ،از ديگران
در موقعیتهای خريد تفننی و برنامه
مصرفكنندگان
ريزیشده و حتی پس از كنترل قیمت،
در چهار كشور:
تأثیر میپذيرند.
آمريكا
 .2مصرفكنندگان فردگرا نسبت به مصرف
استرالیا
كنندگان جمعگرا از خريد تفننی-
سنگاپور
هنگامیكه شخص ديگری در زمان
مالزی
خريد وجود داشته باشد -رضايت
بیشتری دارند.
وجود رابطة مثبت میان هرسه متغیر با خريد
دانشجويان
تفننی

پك و چايلدرز
()2006

تفاوتهای فردی و حس
المسه

خريداران

وجود ارتباط بین حس المسه و تفاوتهای
فردی در تمايل به خريد تفننی.

جونز و همكاران
()2003

ويژگیهای مصرفكننده و
محصول

مصرفكنندگان

 .1بعضی از ويژگیهای محصول بر رفتار
خريد تفننی تأثیر میگذارد.
 .2درگیری ذهنی (اهمیت) محصول بهعنوان
متغیر مهمی يافت شد كه بر تمايل
مصرفكنندگان به خريد محصول از
طبقة كااليی خاص تأثیرگذار است.
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مدل مفهومی پژوهش

رفتار خريد
تفننی

احساسهای
مثبت

H6

H1

درگیری
محصول

H3
H4
H5

H2

لذتگرايی
شكل  .1متغیرهای مورد بررسی در قالب مدل مفهومی

روششناسی پژوهش
روش پژوهش را از ابعاد مختلف میتوان بررسی كرد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردی ،از
نظر نحوۀ جمعآوری اطالعات :توصیفی -پیمايشی -همبستگی ،از نظر زمان ،مقطعی و بهلحاظ
ژرفايی ،پهنانگر است.
گاهی مطالعة كل جامعة آماری امكانپذير نیست يا از نظر مالی ،زمان و ...مقرون به صرفه
بهنظر نمیرسد؛ در چنین مواردی میتوان نمونهای از آن جامعه را انتخاب و مطالعه كرد .در
پژوهش حاضر ،جامعة آماری ،مسافران خانم مترو تهران بودند .هنگامی كه جامعة پژوهش،
بزرگ و گسترده باشد و فهرست كامل افراد آن در دسترس نباشد ،میتوان از روش نمونهگیری
خوشهای استفاده كرد .در نمونهگیری خوشهای ،واحد نمونه گیری ،فرد نیست؛ گروهی يا خوشه
ای از افراد است (رمضانزاده .)116 :1390 ،در اين روش الزم نیست تمام عناصری كه واحدهای
نمونهگیری نهايی را تشكیل میدهند فهرست شوند؛ بلكه فقط بايد فهرست تمام خوشهها را
تهیه كرد .نمونهگیری خوشهای از نظر اجرا به دو صورت نمونهگیری خوشهای يكمرحلهای -كه
در آن ،خوشهها در مرحلة اول انتخاب میشوند -و نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای -كه
خوشهها در چند مرحله تعیین میشوند -انجام میگیرد (میرزايی .)177 :1388 ،بهدلیل اينكه جامعة
آماری پژوهش حاضر بزرگ و گسترده بود ،بايد از روش نمونهگیری خوشهای استفاده میشد .در
زمان انجام اين پژوهش ،مترو شهر تهران دارای سه خط حملونقل (خطوط  2 ،1و  )4بود كه
نمونة مورد نظر ،از بین مسافران خانم و با استفاده از روش خوشهای يكمرحلهای تعیین شد؛
فرايند نمونهگیری در اين روش ،حركت از كل به جزء ،از حوزۀ گسترده به حوزۀ محدود و از يك نمونة
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بزرگ به يك نمونة كوچك است .بدينمنظور ،در ابتدا خطوط سهگانة مترو به سه خوشة اصلی تقسیم
شد و اعضای نمونه بهصورت تصادفی از بین خوشهها تعیین شدند .برای جمعآوری داده با حضور در
واگنهای مترو ،مصاحبهها انجام شد و مسافرانی كه در مترو خريد میكردند ،پرسشنامهها را تكمیل
كردند.
برای تعیین حجم نمونه ،چندين رويكرد وجود دارد :استفاده از فرمول ،استفاده از حجم نمونة
مطالعههای مشابه و استفاده از جدولهای منتشرشده (میرزايی .)184 :1388 ،در اين پژوهش ،از
جدول كرجسی و مورگان استفاده شد .زمانیكه مقدار واريانس جامعه و احتمال موفقیت (يا
شكست) متغیر ،مشخص نیست يا تعیین مقادير آن دشوار است ،میتوان از جدول كرجسی و
مورگان استفاده كرد .كرجسی و مورگان جدولی را فراهم كردهاند كه با استفاده از آن میتوان
حجم نمونه را از روی حجم جامعه برآورد كرد (رمضانزاده .)132 :1390 ،براساس اين جدول،
زمانیكه تعداد اعضای جامعه از  000،100نفر بیشتر باشد ،حداكثر تعداد نمونه 384 ،خواهد بود.
از آنجاكه روزانه بیش از  000،946خانم (به نقل از سايت مترو رسانه) از مترو استفاده میكنند،
تعداد نمونه برای پژوهش حاضر نیز  384خواهد بود.
جدول .2تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه
حجم نمونه در سطح اطمینان 0/95

حجم جامعه

382
383
384

75،000
10،000
1،000،000

منبع :حسنزاده134 :1390 ،

شايان ذكر است كه محتوای پرسشنامه ،شامل دو قسمت جداگانه بود :سؤالهای عمومی و
تخصصی .در بخش سؤالهای عمومی ،دربارۀ سن ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و تعداد دفعات
خريد فرد در يك ماه پرسش شد .در بخش سؤالهای تخصصی ،از مقیاسهای معتبر استفاده شد
و پرسشنامهای استاندارد شامل  14سؤال تهیه شد .از لیكرت پنجگزينهای برای سنجش تمامی
سؤالهای تخصصی استفاده شد .سازههای استفادهشده ،منبع و تعداد سؤالهای هر متغیر در
جدول زير خالصه شده است:
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جدول  .3متغیرها و سازههای مورد مطالعه
ردیف

نام متغیر

تعداد گویه

منبع

1

درگیری

4

Zaichkowsky
1985

2

احساس مثبت

4

Beatty & Ferrell,
1998

3

لذتگرايی

3

Hausman,
2000

4

خريد تفننی

3

Han, et al.
1991

سازه
اهمیت نسبی محصول
درك ويژگیهای متفاوت محصول
ترجیح يك محصول با نام تجاری خاص
هیجانزده
راضی
خوشحال
مشتاق
ارضای حس كنجكاوی
كسب تجربههای جديد
لذتبردن از مصرف محصول
تمايل به خريد محصولهای جديد
بررسی محصول با ويژگیهای مختلف
رضايت پس از خريد

قبل از نظرسنجی رسمی ،در يك نمونة  30نفری پیشآزمون انجام شد كه از طريق نتايج
بهدستآمده از آن ،اصالحهای الزم در محتوای نظرسنجی و سؤالهای پرسشنامه اعمال شد.
برای اطمینان از كیفیت و صحت دادههای جمعآوریشده (سنجش روايی و پايايی) از روشهای
مختلفی استفاده شد كه در ادامه تشريح میشود .برای سنجش روايی موارد زير مورد توجه بودند:
اعتبار محتوا :بررسی پرسشنامه از سوی هفت نفر از استادان متخصص و اعمال تغییرهای
الزم با استفاده از ديدگاههايشان؛
اعتبار صوری :نظرخواهی درمورد پرسشنامة نهايی از  15نفر از اعضای نمونه؛
اعتبار سازه :برای تعیین اعتبار سازۀ اين پژوهش ،بهدلیل بهرهگیری از پرسشنامة استاندارد
(برگرفته از مقیاسهای معتبر) روش تحلیل عاملی تأيیدی بهكار گرفته شده است .در اين اعتبار،
در ابتدا بايد بار عاملی هر گويه محاسبه شود .اگر بار عاملی با سازۀ خود ،مقدار  tبیشتر از 1/96
داشته باشد ،گوية مورد نظر قابلیت الزم برای اندازهگیری آن سازه را دارد .در اين پژوهش،
تمامی بارهای عاملی معنادار شدهاند و در اندازهگیری سازۀ مربوطه سهم معناداری داشتهاند؛
روايی تشخیصی :برای تعیین اهمیت شاخصهای انتخابشده برای سازۀ مربوطه ،از روايی
تشخیصی استفاده میشود و با كمك شاخص میانگین واريانس استخراجشده بررسی میشود.
مقدار  AVEدر بازۀ  0و  1قرار دارد .مقادير مربوط به  AVEبرای مطالعة حاضر ،در جدول زير
نشان داده شده است:
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جدول  .4مقادیر AVE
خرید تفننی

لذتگرایی

احساسها

درگیری

متغیر

0/77

0/74

0/84

0/80

AVE

برای سنجش پايايی پرسشنامه ،از روش همسانی درونی (آلفای كرونباخ) استفاده و مقادير آن
با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .نتايج در جدول  5خالصه شده است:
جدول .5مقادیر آلفای كرونباخ
كل

خرید تفننی

لذتگرایی

احساسها

درگیری

متغیر

0/87

0/81

0/82

0/82

0/72

كرونباخ ∝

یافتههای پژوهش
برای تجزيه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،از آمار توصیفی برای تحلیل دادههای سؤالهای
عمومی (ويژگیهای جمعیتشناختی) و از آمار استنباطی ،در سطح مدلسازی معادلههای
ساختاری استفاده شد .نرمافزارهای مورد استفاده SPSS ،و  LISRELبودند .نتايج تحلیل ،درادامه
و در دو بخش بیان میشود .در بخش اول ،اطالعات مربوط به ويژگیهای نمونة آماری ارائه
میشود:
جدول  .6ویژگیهای جمعیتشناختی افراد نمونه
شاخص

فراوانی

جنسیت

زن

وضعیت تأهل

مجرد

متأهل

% 69/4

%30/6

18 -22

23 -27

28 -32

33 -37

سايرين

% 25

% 47/2

%16/7

% 2/8

% 8/3

ديپلم

كاردانی

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری

% 19/4

% 11/1

% 41/7

% 27/8

%0

دفعات خريد

0

1

2-3

4-6

>6

در يك ماه

% 8/3

% 14/3

% 52/8

% 7/9

% 16/7

سن
تحصیالت

در بخش دوم ،متغیرها ارزيابی میشوند و فرضیههای پژوهش پاسخ داده خواهند شد .برای
تحلیل و آزمون فرضیهها از مدلسازی معادلة ساختاری استفاده شده كه نگرشی جامع در زمینة
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متغیرهای پنهان و مشاهدهشده است .در اين روش ،يكی از مراحل مهم ،ارزيابی برازش مدل
است .به بیان ساده ،وقتی گفته میشود مدل تناسب دارد ،يعنی مدل مفروض تا چه حد خوب و
درست طراحی شده است .مهمترين شاخص تناسب مدل ،آزمون مجذور كای و ساير
شاخصهای ثانويه است .مقادير اين شاخصها برای پژوهش حاضر در جدول زير بیان شده
است:
جدول  .7شاخصهای برازش
شاخصهای برازش
كای دو بر درجة آزادی
( RMSEAريشة میانگین مربعات خطای برآورد)
( GFIنیكويی برازش)
( CFIبرازندگی تعديليافته)
( NFIبرازندگی نرمشده)
( NNFIبرازندگی نرمنشده)

مقدار

حد مجاز

نتیجه

1/14
0/039
0/930
0/910
0/920
0/910

≥3
≥ 0/1
≤ 0/9
≤0/9
≤0/9
≤0/9

معنادار و قابل قبول
معنادار و قابل قبول
معنادار و قابل قبول
معنادار و قابل قبول
معنادار و قابل قبول
معنادار و قابل قبول

شكل  .2مدل ساختاری پژوهش

پاسخ به فرضیههای پژوهش :برای سنجش فرضیههای پژوهش ،از مقادير ضريب مسیر و
آمارۀ  tاستفاده میشود .اگر مقدار آمارۀ  tخارج از بازۀ  -1/96تا  1/96باشد ،يعنی
)  t (1 / 96 ,1 / 96اين فرضیه در سطح اطمینان  95درصد تأيید میشود و اگر خارج از بازۀ
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 -2/58تا  2/58باشد ،يعنی )  t (2 / 58 ,2 / 58در سطح اطمینان  99درصد تأيید میشود.
نتايج بررسی فرضیههای پژوهش در جدول  8خالصه شده است:
جدول  .8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

H
 1درگیری محصول بر هیجانهای مثبت تأثیرگذار است.
درگیری محصول بر لذتگرايی تأثیرگذار است.
3
درگیری محصول بر خريد تفننی تأثیر دارد.
2
لذتگرايی بر هیجانهای مثبت تأثیر دارد.
4
لذتگرايی بر خريد تفننی تأثیرگذار است.
5
هیجانهای مثبت بر خريد تفننی تأثیر دارد.
6

ضریب مسیر

آمارة t

3/34
1/89
3/14
0/40
-0/40
2/86

0/58
/30
0/92
0/10
0/20
0/45

سطح اطمینان نتیجه
%99
%99
%99

تأيید
رد
تأيید
رد
رد
تأيید

نتیجهگیری و پیشنهادها
از طريق تجزيه و تحلیل دادهها و يافتههای حاصل از پژوهش مشاهده میشود كه:
درگیری محصول و هیجانهای مثبت بر خريد تفننی تأثیرگذار است .اين نتیجه با ساير
پژوهشهای انجامشده ،مانند خريد تفننی و تنوعطلبی (شارما و همكاران ،)2010 ،گرايش به خريد
تفننی محصولهای مدگرا (پارك و همكاران )2006 ،و خريد تفننی محصولهای جديد (هارمنسیلو و
همكاران )2009 ،همخوانی دارد.
درگیری محصول بر هیجانهای مثبت نیز تأثیرگذار است .نتیجة بهدستآمده ،با پژوهشهای
ويژگیهای محصول در گرايش به خريد تفننی و گرايش به خريد تفننی محصولهای مدگرا
(پارك و همكاران )2006 ،همسو است.
متغیر لذتگرايی ،تأثیری بر خريد تفننی ندارد .اين يافته با مطالعة رفتار خريد تفننی برای
محصولهای مدگرا (پارك و همكاران )2006 ،مغايرت دارد كه علت آن را میتوان تفاوت در
محصولها و مكان مورد مطالعه دانست.
شايان ذكر است كه همانند يافتههای ساير پژوهشها ،احساسها و عواطف ،نقش مهمی را
در اين نوع خريد بازی میكنند؛ يعنی میتوان اينگونه نتیجهگیری كرد كه در مترو ،خريد تفننی
صورت میگیرد؛ بنابراين ،نتیجة اين پژوهش را میتوان به شرح زير خالصه كرد:
خريد تفننی در راستای رفع نیازهای لذتگرايانه و هیجانی ،با هدف سرگرمی و تفريح صورت
گرفته است كه در اين میان ،توجه به نقش محصول و اهمیت آن در ايجاد تمايل به اين نوع
رفتار خريد در مصرفكننده ،بسیار حائز اهمیت است (قابل ذكر است كه در پژوهش حاضر به
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بررسی اين موضوع كه آيا مترو جای مناسبی برای فروش محصول است يا خیر و آيا اين اقدام
صحیح است ،پرداخته نشده و صرفاً مطالعة رفتار خريد تفننی در مسافران آن مد نظر بوده است).
در خريد تفننی ،عوامل مؤثری در شخصیت و حتی فرهنگ مصرفكننده وجود دارد كه تأثیر
مهمی بر اين نوع خريد دارد .از آنجاكه در پژوهش حاضر بايد به بررسی بعد روانشناختی آن
پرداخته میشد ،ارائة پیشنهاد بر مبنای يافتههای اين پژوهش ،به سه دلیل عمده تا حدی دشوار
است:
 .1توجه به ماهیت متغیرهای مورد مطالعه ،يعنی درگیری محصول (اهمیت محصول نزد
خريدار) ،هیجانهای مثبت (كه نشاندهندۀ احساسها و عواطف فرد است) و لذتگرايی (كه
از طريق تفريح و سرگرمی در فرايند خريد درك میشود) كه بیشتر ذهنی و روانشناختی
هستند؛
 .2تمايل خريداران به محصولهای موجود در مترو و مهمتر از آن ،ترديد در درستبودن انجام
خريد تفننی؛
 .3مكان مورد مطالعه؛ چراكه فروشندگان در مترو بهطور غیر قانونی اقدام به فروش محصول میكنند.
درمجموع ،با بررسی پرسشنامهها و نظرهای افراد پاسخگو مشخص شد كه تمايل به اين نوع
خريد در میان خانمهای مجرد بیشتر است .دختران در بازۀ سنی  18تا  27سال كه اكثراً هم
دانشجو بودند ،تنوعطلبی تمايل بیشتری به خريد تفننی داشتند .درحالیكه خانمهای متأهل،
بیشتر اقالمی را خريداری میكردند كه خود و خانواده بدان نیاز داشتند كه يكی از علتهای آن-
همانطور كه تأيید نیز شد -احساسها و عواطف اين دورۀ سنی است كه بهنوعی به لذتبردن از
خريد و مصرف محصول منجر میشود .از اينرو ،بهترين پیشنهاد ،آموزش و اطالعرسانی صحیح
به خريداران دربارۀ محصولهای مذكور است (مانند نصب پوستر ،تابلو ،آگهی و)...؛ چراكه تصور
بسیاری از خريداران از محصولهای مترو اين است كه محصولهای موجود ،در مقايسه با
كاالهای عرضهشده در فروشگاههای خارج از مترو ،ارزانترند .درحالیكه از نظر قیمت ،تفاوت
زيادی ندارند و گاهی گرانتر نیز هستند .نكتة مهمتر ،توجه به كیفیت و بهداشت اين محصول
میباشد كه با سالمت مصرفكنندگان در ارتباط است .در انتها شايان ذكر است كه با توجه به
جذابیت موضوع رفتار خريد تفننی و اندكبودن مطالعههای انجامشده ،پژوهشهای جالبی را در
اين زمینه میتوان انجام داد كه بعضی از آنها عبارتند از:
 .1بررسی موضوع حاضر در ساير مكانها و مقايسة نتايج آن با پژوهش فعلی؛
 .2بررسی نقش ساير عوامل تأثیرگذار بر رفتار خريد تفننی مانند :عوامل بیرونی و ...؛
 .3انجام پژوهش در زمینة يك محصول خاص (لوازم آرايشی ،خوراكی و.)...
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