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مقدمه :خريد آني ،پديدة مهمي در زمينه كسب و كار خرده فروشي و بازاريابي مهيباشهد و بهر آن
دسته خريدهايي تأكيد دارد كه مرزهاي منطقي و متداول فرآيند خريد را درهم مهيشهكند و بهدون
ارزيابي جايگزينهاي متعدد ،پس از تأ يرپذيري فرد از نوعي محر دروني يها بيرونهي و در مهدت
زماني بسيار كوتاه ،ر ميدهد .هدف پژوهش حاضر بررسي نقش نوع وبگردي و محيط فروشگاه بر
خريد آني آنالين در شهر يزد است.
روش :پژوهش از نظر هدف كاربردي بوده و از لحهاظ شهيوه گهردآوري دادههها توصهيفي از نهوع
پيمايشي به شمار مهيرود .جامعة آماري پژوهش افراد باالي  18سال شهر يزد بوده كه بهر اسهاس
فرمول كوكران ،حجم نمونه  212نفر بهرآورده شهد .جههت بررسهي مهدل و صهحت فرضهيههها از
مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد.
یافتهها :يافته هاي پژوهش حاضر نشان ميدهد كه انگيزه لذتجويانه بهر آنهيگرايهي و وبگهردي
لذتجويانه تأ ير مثبت و معناداري دارد .در حالي كه تأ ير ايهن متغيهر بهر وبگهردي منفعهتگرايانهه
معنادار نيست .همچنين آنيگرايي ،وبگردي لذتجويانه ،محتوا و طرح فروشگاه اينترنتهي بهر خريهد
آني آنالين تأ ير مثبت و معنادار و وبگردي منفعتگرايانه بر خريد آني آنالين تأ ير منفي و معناداري
دارد .با اين وجود تأ ير پيمايش فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آنالين مورد پذيرش قرار نگرفت.
نتیجهگیری :اين يافتهها محيط فروشگاه را به عنوان يك عامل مهم و تا يرگهذار بهر خريهد آنهي
آشكار ميسازند .عالوهبراين ،تأ ير وبگردي و رفتار خريد ،وابسته به ماهيهت فرآينهد خريهد بهوده و
خريد آني با افزايش وبگردي بيشتر ميشود.
کلید واژهها :خريد آني آنالين ،انگيزه لذتجويانه ،وبگردي ،محيط فروشگاه اينترنتي

 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
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The Effect of Web-browsing and Store Enviroment on Online
Impulse-buying in Yazd by Structural Equation Modeling
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Abstract
Introduction: Impulse buying is an important phenomenon in retail and
marketing business and is focused on those buying processes which
simply break the borders of normal logical buying process, and are done
after being influenced by some internal or external stimuli in a spare of
moment and without complete evaluation of products’ alternatives. The
aim of this research is to identify and review the effect of hedonic
motivation and e-store environment on online impulse-buying according
to the type of web-browsing.
Methods: The present study is applied in nature, and descriptive in terms
of data collection. Statistical population this research were People above
18 years of the city of Yazd and according to the Cochran formula,
sample size was estimated as 212 numbers. Structural equations’
modeling was used to analyze research data.
Results: Findings of the research show that hedonic motivation has a
positive and meaningful effect on impulsiveness and hedonic webbrowsing and the effect of this variable on utilitarian web-browsing is not
meaningful and impulsiveness, hedonic web-browsing, content and
design of store also have positive and meaningful effect on online
impulse-buying While utilitarian web-browsing has negative and
meaningful effect on online impulse-buying. Nevertheless, the effect of
store navigation on online impulse-buying was not accepted.
Conclusion: These findings reveal the store environment as an important
and influential factor in Impulse buying. Additionally, the impact of webbrowsing and shopping behavior depends on the nature of the buying
process, and Impulse buying will increase with web-browsing.
Keywords: Online impulse-buying, Hedonic motivation, store
environment, web-browsing
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مقدمه
خريد آني يك جنبه فراگير و منحصر به فرد از سبك زندگي مصرفكنندگان است و پديدهاي اسهت
كه بهطور گستردهاي در سراسر جهان رايج است و يكي از موضوعات اصلي تحقيقات رفتار مصرف-
كننده به شمار ميرود (چن ،لو ،وانگ و پان .)2019 ،1خريد آني ناشي از نيمه پنهان رفتار مصهرف-
كننده است كه فروشندگان ماهر ميتوانند با استفاده از محر هاي میتلهف ،بهدان دسهت يافتهه و
ميزان فروش خود را باال ببرند و زماني كه مردم تمايل به خريد يك محصول را بدون در نظر داشتن
دليل نياز به محصول داشته باشند ،ر ميدهد (ورهاگن و دولن .)2011 ،2امروزه ديگهر خريهد آنهي
تنها در محيط فروشگاهها ر نميدهد .با تركيب مفهوم خريد آني و خريهد اينترنتهي ،مفههوم جديهد
خريد آني آنالين توسعه يافته است .به دليل شيوع خريد آني آنالين توسط مصرفكنندگان در سال-
هاي اخير ،مطالعات دانشگاهي روي اين گونه خريد ،افزايش يافته است .با وجود اين كه خريدههاي
آني براي فروشگاههاي اينترنتي بسيار مهم هستند و ميتوانند فروش را افزايش داده و آنهها را بهه
سودآوريي بااليي برسانند ،با اين حال فروشگاههاي اينترنتي در ايران توجه كمهي بهه محهر ههاي
خريد آني آنالين دارند .اگرچه در ادبيات نيز تحقيقات قابل تأملي براي بررسي عوامل مرتبط با رفتار
خريد آني آنالين ،انجام نشده است (تو ،ليا و و لين .)2007 ،3با توجه به اين نياز و ضرورت مطالعاتي،
مسأله اصلي در اينجا چگونگي خريد آني آنالين توسط مشتريان با توجه به عوامل تأ يرگذاري نظير
انگيزه لذتجويانه ،محيط فروشگاه ،و وبگردي ميباشد.
عوامل مر ر و فعالكننده خريد آني را ميتوان بهطور گسترده به دو طبقهه اصهلي تقسهيم نمهود:
عوامل داخلي و عوامل خارجي .عوامل خارجي به آن دسته محر هاي كه توسط خرده فروشان براي
تحريككردن مصرفكنندگان به خريد بيشتر به كار گرفته ميشوند ،اشاره دارد و ميتوان به محر
هايي مثل ظاهر و محيط فروشگاه ،ظاهر و بستهبندي كاال ،معروفيت و خوشنامي برند كاال ،تبليغات
مر ر ،وضعيت اقتصادي جامعه اشاره كرد (چان ،چيونگ و لي .)2017 ،4عهالوه بهر عوامهل خهارجي،
عوامل داخلي نيز ،تأ ير قابل توجهاي بر تمايل خريد آني مصرفكنندگان دارنهد و بيشهتر بهه عوامهل
شیصيتي (مثل اعتماد به نفس ،آنيگرايي و )..مرتبط مهيشهوند (بيتهي و فهرل1998 ،5؛ ونكهيمن،
ورهاگن و وان دولن .)2017 ،6يكي از عوامل خارجي مر ر بر خريهد آنهي آناليهن ،ظهاهر و محهيط
فروشگاه اينترنتي است كه با چيدمان صحيح و شكيل كاال فرآيند خريد آني توسط مشتري را تسهيل
مينمايد .در فروشگاههاي اينترنتي كه محيطي جذاب براي مشتري خود فهراهم نمهوده تها مشهتري
بتواند در محيط فروشگاه بيشتر وقت بگذراند و كاالهاي میتلف را مشاهده كند ،درصد فروش ناشي
1. Chen, Lu, Wang & Pan
2. Verhagen and Dolen
3. To, Liao & Lin
4. Chan, Cheung & Lee
5. Beatty and ferrel
6. Vonkeman, Verhagen & van Dolen

71

تأثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنالین در شهر یزد ...

از خريدهاي آني باالتر است (فلوه و مادلبرگر2013 ،1؛ تركيلماز ،اردم و يوسلو .)2015 ،2از عمدهترين
ويژگيهايي كه وبسايتها بايد داشته باشند ميتوان به پيمهايش ،محتهوا ،طهرح (صهفحه آرايهي) و
فضاي مناسب براي انجام عمليات در وب سايت اشاره كرد كه همه اين موارد براي مشهتريان مههم
بوده و بر تصميم خريد آنها تأ ير ميگذارند (هوانگ و بنيوسف.)2015 ،3
با آغاز عصر اينترنت و گسترش تجارت الكترونيك ،توجهات كسب وكار به سمت خريد آناليهن
تغيير كرده و تحقيقات درباره عواملي كه باعث افزايش خريد بصورت آنالين ميگردد ،شهروع شهده
است .براي كسب سهم بيشتر بازار و فروش بيشتر در شرايط رقابتي امروز ،بايد از تمامي فاكتورهاي
فروش استفاده نمود و به بقا و رشد كسب و كار كمك كرد .تجارت الكترونيك يكي از ويژگيههاي
اساسي در عصر اينترنت شده است .فروش آنالين سومين فعاليهت عمهده و مهورد اسهتفاده بهر روي
اينترنت بعد از استفاده از ايميل ،چت و گردش در وب شده است .اين فعاليت حتي از جستجوي اخبار
و اطالعات سرگرمكننده كه دو فعاليت معمول كاربران اينترنت است نيز پيشهي گرفتهه اسهت48/9 .
درصد از كاربران اينترنت خريد اينترنتي داشتهاند ،سه چهارم آنها هر ساله  1تا  10خريد انجام مهي-
دهند .در مقابل خريداران حرفهاي كه ساالنه بهطورميانگين  20خريد انجام ميدهند ،كاربران تازهكار
بهطور ساليانه چهار خريد انجام ميدهند .خريد آني بیش مهمي از حجم معامالت خرده فروشهي را
پوشش ميدهد (لي ،سينر ،میتاريان و هاندي .)2017 ،4براي مثال تحقيقي از  2273مصرفكننهده
نشان داد كه  67درصد از بزرگساالن امريكايي در ماه گذشته محصهوالتي را بطهور آنهي خريهداري
كردهاند و 80درصد از پاسخدهندگان خريد آني را در سال گذشته انجام دادهاند ،دو سوم از آنها بيان
كردند كه از خريدهاي آني خود پشيمان شدهاند (فلوه و مادلبرگر .)2013 ،با رشد خريد آناليهن در
عميقي از خريد آني از طريق اينترنت بهطور ضروري شروع شد .در سال  2011بیش خرده فروشي
آنالين درآمد  530/2ميليارد دالر در سرتاسر جهان بهدست آورد .اين امر نشاندهنهده افهزايش 15/4
درصدي در دوره  2007تا  2011ميباشد .در ايالت متحده آمريكا ،خهردهفروشهي آناليهن بهه حجهم
معامالت  176/2ميليارد در 2010رسيد .طبق تحقيقات پيشبينيكننده در سالههاي آتهي 10درصهد
نر رشد ساالنه مورد انتظار است .بدين معني كه پيش بينيشهده حجهم معهامالت خهرده فروشهي
آنالين در  2015به  280ميليارد برسد (استيلي ،اينمان و واكيفلد.)2010 ،5
از آنجايي كه الگوهاي موجود ،كمتر به نقش ميهانجي متغيهر نهوع وبگهردي ،پيمهايش محهيط
فروشگاه و آنيگرايي بهعنوان متغير وابسته توجه داشتهاند و تنها پارامترههاي ارزشههاي فرهنگهي،
آنيگرايي خريدار و همچنين تأ ير نقش عوامل فردي ،محيطي و مدگرايي در تسهيل خريهد آنهي را
مورد بررسي قرار دادهاند (اسماعيلزاده ،امرايهي ،قليپهور و مقهدم1396 ،؛ حقيقهي ،كرمهي ،حميهدي
1. Floh and madlberger
2. Turkyilmaz, Erdem & Uslu
3. Huang & Benyoucef
4. Lee, Sener, Mokhtarian & Handy
5. Stilley, Inman & Wakefield
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كواليي و ملكي1395 ،؛ عابدي و همكاران )1394 ،و با توجه به اهميت اين پديده و از آنجاكه خريد
آني بهصورت يك پديده غالب در رفتار مصرفكننده نمايان ميشود و نظر به اينكه مطالعات كنهوني
اغلب ديدگاه نوع وبگردي و ا ر انگيزه لذتجويانه افراد در اين خصوص را ناديده گرفتههانهد ،لهذا بها
توجه به شكافهاي موجود در ادبيات خريد آني آنالين مسأله اصلي پژوهش حاضر ،چگونگي خريهد
آني آنالين توسط مشتريان با توجه به عوامل تأ يرگذاري نظير انگيزه لذتجويانه ،محيط فروشگاه ،و
وبگردي ميباشد .عالوهبراين ،پژوهش حاضر سعي دارد اطالعاتي در مورد چگونگي تهأ ير انگيهزه
لذتجويانه و محيط فروشگاه بر خريد آني آنالين به صاحبان اين فروشگاه و شركتها ار ه نمايد تها
دليل رفتارهاي میتلف مشتريان را در خريد آني آنالين در نمايند تا بتواننهد فهروش و سهودآوري
خود را افزايش دهند .از سويي ديگر ،فرضيههاي پژوهش با توجه به مدلسازي معادالت سهاختاري و
ادبيات پژوهش بدين صورت پيشنهاد ميشوند:
فرضيه  )1انگيزه لذتجويانه بر آنيگرايي در محيط آنالين تأ ير مثبت و معنادار دارد.
فرضيه  )2انگيزه لذتجويانه بر وبگردي لذتجويانه تأ ير در محيط آنالين مثبت و معنادار دارد.
فرضيه  )3انگيزه لذتجويانه با وبگردي منفعتگرايانه در محيط آنالين رابطه معناداري دارد.
فرضيه  )4آنيگرايي بر خريد آني آنالين تأ ير مثبت و معنادار دارد.
فرضيه  )5وبگردي لذتجويانه بر خريد آني آنالين تأ ير مثبت و معنادار دارد.
فرضيه ) 6وبگردي منفعتگرايانه بر خريد آني آنالين تأ ير منفي و معنادار دارد.
فرضيه  )7محتواي فروشگاه اينترنتي برخريد آني آنالين تأ ير مثبت و معنادار دارد.
فرضيه  )8طرح فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آنالين تأ ير مثبت و معنادار دارد.
فرضيه )9پيمايش فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آنالين تأ ير مثبت و معنادار دارد.
انگيزه لذتجويانه ،خوشنودي ،هيجانزدگي ،لذت و تفريحي است كه فرد انتظار دارد طي فرآيند
خريد بهدست آورد (هورواث و آديگوزل .)2018 ،1اين انگيزه به جنبه احساسي و رواني خريد آنالين
مربوط ميشود (بريجز و فلورشيم .)2008 ،2آنيگرايي يك ويژگي فردي است كه باعث ترغيب افراد
به خريدهاي بدون قصد و برنامه قبلي ميشود ،و خريداران چنين خريهدي را تفهريح و سهرگرمي در
نظر ميگيرند (لي و همكاران .)2017 ،احساسات مثبت و منفي بطور قوي رفتار آني را تحهت تهأ ير
قرار ميدهد .افرادي كه داراي انگيزه لذتجويانه بيشتري هستند تجربه احساساتي بيشتري در مورد
خريد دارند (سبكرو ،باقري قرهبالغ و غالمي .)1397 ،كوفاريس )2002( 3استدالل كردند كه لهذت
خريد ،تأ ير مثبتي بر خريد آني دارد و در واقع انگيزه لذتجويانه بر آنيگرايي مو ر است .همچنهين،
نتايج تحقيق نينگشن و خليفه )2012( 4هورواث و آديگوزل ( )2018مريد رابطه مثبت و معنهاداري
انگيزه لذتجويانه و آنيگرايي ميباشد.
1. Horváth and Adıgüzel
2. Bridges & Florsheim
3. Koufaris
4. Ning Shen and Khalifa
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وبگردي منفعتگرايانه يك نوع جستجوي اينترنتي است كه فرد براي كسب اطالعات ،مقايسهه
كاالها ،انتیاب بهترين كاال از نظر كيفيت و قيمت انجام ميدهد .در حقيقت فرد بهه دنبهال بهينهه-
كردن تصميم خود و انتیاب بهترين گزينه با باالترين منفعت است (رضايي ،علي ،امين و جايشري،1
 .)2016در تحقيقات بازاريابي و رفتار مصرفكننده ،تصميمات خريهد و الگوههاي رفتهاري میتلفهي
براي انعكاس ابعاد منفعتگرايانه و لذتجويانه وبگهردي ارا هه شهده اسهت (ووس ،اسهپانگينبرگ و
گروهمان .)2003 ،2وبگرديلذتجويانه به ديدن صفحات وب سايتها توسط مصرفكنندگان بهراي
تفريح و سرگرمي اشاره دارد و فرد بيشتر به دنبال كسب لذت از وبگردي است .بايد توجه داشت بها
وجود اين كه كاربران آنالين براي جستجوي اطالعات و انجام فعاليتهاي اقتصادي بر وبگهردي و
جستجوي وب سايتها متكي هستند ،وبگردي هميشه منجر به خريد نمهيشهود (بلهوو و ريچينهز،3
 .)1983پار  ،كيم و فاكس )2012( 4استدالل ميكنند مشترياني كه جستجوهاي اكتشافي را انجام
ميدهند ،مشابه تجربه خريد كردن ،از فرايند جستجوي خودشان احساس خشنودي بههدسهت مهي-
آوردند .رضايي و همكاران ( )2016در تحقيق خود نشان دادند كه؛ شیصيت وبگردي تأ ير مثبهت و
معناداري بر انگيزه لذتجويانه ،منفعتگرايانه و خريد آني آنالين دارد.
مفهوم آنيگرايي بهعنوان يك ويژگي اصلي فرد مورد توجه قرار ميگيرد كه ميزان و درجهه آن
در افراد میتلف ،متفاوت است .خريد آني يك رفتار خريد بيمقدمه ،نهاگزير و از لحهاظ لهذتجهويي
پيچيده است كه در آن سرعت تصميم خريد ،از هرگونه تفكر ،مالحظات و بررسهي سهاير گزينهههها
5
جلوگيري ميكند (ونكيمن و همكاران2017 ،؛ چان و همكاران .)2017 ،شارما ،بهارادواج و مارشال
( )2010در مطالعه خود به همبستگي سه ويژگي مصرفكننده نظير آنيگرايي ،سطح تحريك بهينهه
و خودكنترلي با خريد آني و تنوعطلبي پرداختند .نتايج تحقق آنان نشان داد كه؛ آنيگرايي مصهرف-
كننده و سطح بهينه تحريك بهطور مثبت با خريد آني و تنوعطلبي همبستگي دارد .بهطهور مشهابه،
سطح بهينه تحريك تأ ير چشمگيري بر تنوع طلبي نسبت به خريد آني دارد .در نتيجهه آنهيگرايهي
مشتري رابطه نزديكي با خريد آني آنالين دارد .نتايج تحقيقات نينهگشهن و خليفهه ( )2012مريهد
رابطه مثبت بين آنيگرايي و خريد آني آنالين است.
وبگردي منفعتگرايانه روشي است؛ كه فهرد درصهدد كسهب محصهوالت از طريهق اسهتفاده از
روشهاي جستجوگرايانه ،رفتهار ههدف -محهور ،اسهتراتژيههاي كهاهش ريسهك و بدسهت آوردن
اطالعات در مورد اهداف مورد جستجو است (رضايي و همكاران .)2016 ،وبگردي لهذتجويانهه بهه
ديدن صفحات وبسايتها توسط مصرفكنندگان براساس تفريح ،سرگرمي اشاره دارد و بيشهتر بهه
جنبههاي لذتگرايانه وبگردي ميپردازد (پار و همكاران .)2012 ،وبگردي هميشه منجر به خريهد
1. Rezaei, Ali, Amin & Jayashree
2. Voss, Spangenberg & Grohmann
3. Bloch & Richins
4. Park, Kim & Foxx
5. Sharma, Bharadhwaj & Marshall
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نميشود .تأ ير وبگردي و رفتار خريد وابسته به ماهيت فرآيند خريد است .خريد آني با افزايش وب-
گردي بيشتر ميشود .اين رابطه مثبت كه بطور عميق توسط چندين مطالعه ديگهر مهورد بررسهي و
تأييد قرار داده شده ،نشاندهنده اين است كه افراد در حال انجام يك جستجوي اكتشافي ميتواننهد
محر هاي محيطي را بيشتر بپذيرند ،و همچنين ممكن است بيشتر در فروشگاه بمانند و تمايل بهه
خريد آني بيشتري در مقايسه با خريداران كاربردي يا جستجوگرهاي با هدف خاص ميباشند ،داشته
باشند (جانيز .)2003 ،1مطالعات تجربي بيتي و فرل )1998( 2و بلوو و ريچينز ( )1986بطهور موفهق
اعتبار فرضيههاي ارا ه شده را نشان دادند.
نگرش خريداران نسبت به محيط فروشگاه در مقايسه با نگرش آنها در مورد محصوالت تهأ ير
زيادي بر واكنشهاي عاطفي خريدار دارد .بين ويژگيهاي محيط فروشگاه و قصد خريد آني ارتبهاط
وجود دارد (ژو2007 ،3؛ رضايي و همكاران .)2016 ،از عمدهترين ويژگيهايي كه وبسايتهها بايهد
داشته باشند ،ميتوان به پيمايش ،محتوا ،طرح (صفحه آرايي) اشاره كرد كه همه ايهن مهوارد بهراي
مشتريان مهم بوده و بر تصميم خريد آنها تأ ير ميگذارند .محتوا يها اطالعهات فروشهگاه اينترنتهي
شامل تمامي موارد مرتبطي است كه بر روي وبسايت در دسترس است .اين موارد شامل ويژگهي-
هاي محصول ،قيمتهاي ارا هشده ،شيوهههاي ارجهاعي ،مقايسهه اطالعهات و ...مهيباشهد (فلهوه و
مادلبرگر .)2013 ،رايس ) 1997( 4معتقهد اسهت كهه در دسهترس بهودن محتهواي مناسهب بههطهور
چشمگيري كاربران اينترنتي و مراجعهكنندگان به وبسايت را افزايش داده و احتمال خريد كهاربران
از وب سايت بيشتر ميشود .جذابيت طراحي عمدتأ به عناصر بصري ،بويژه رنگهاي مورد استفاده و
طرح كلي آن اشاره دارد .طراحي وبسايت كاربر پسند 5ميتواند منجر به در و پردازش مر رترين
اطالعات وبسايت توسط مصرفكنندگان شود .پيمايش فروشگاه اينترنتي شامل قدم زدن مجهازي
در فروشگاه اينترنتي براي پيدا كردن محتوا و يا اطالعات مهرتبط بهه محصهول مهيباشهد (فلهوه و
مادلبرگر .)2013 ،پيمايش وب سايت بر سودمندي وب سايت تأ ير مثبت دارد .بنهابر مطالهب بيهان-
شده ،محتوا ،طرح و پيمايش فروشگاه اينترنتي ميتواند بر خريد آني آنالين تأ ير بگذارد و از سهويي
ديگر ،عامل پيمايش ،نقش مهمي در محيط فروشگاههاي فيزيكي و همچنين در وبسهايتهها دارد
(بيكر و همكاران1994 ،6؛ فانگ و هولساپل .)2007 ،7بنابر اساس مطالب ارا ه شده ،مهدل پهژوهش
بهصورت زير ارا ه ميگردد:

1. Jones
2. Beatty & Ferrell
3. Xu
4. Rice
5. User-friendly
6. Baker
7. Fang and Holsapple
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محیط فروشگاه
پیمایش
فروشگاه اینترنتی

طراحی فروشگاه
اینترنتی

محتوای فروشگاه
اینترنتی

H8

آنی گرایی

وبگردی لذت
جویانه

خرید آنی آنالین

انگیزه لذت جویانه

وبگردی منفعت
گرایانه
شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روش
اين مطالعه از نظر هدف توصيفي و با روش پيمايشي و بهصورت تهك مقطعهي انجهام شهده اسهت.
جامعه آماري پژوهش حاضر را افراد باالي  18سال در شهر يزد كه حهداقل يهكبهار تجربهه خريهد
اينترنتي داشتهاند ،تشكيل ميدهند .در اين پژوهش از روش نمونهگيري در دسهترس اسهتفاده شهده
است و براي تبيين حجم نمونه ،با فرض نمونهگيري از جامعه نامحدود از فرمهول كهوكران اسهتفاده
شده است :جهت برآورد واريانس سنجهها  30نمونه اوليه توزيع شده و با در نظر گرفتن ميزان دقت
 0/1و سطح اطمينان  99درصد ،نمونه مورد نياز  227نفر مشیص شد كه از اين تعهداد پرسشهنامه،
 212عدد قابل استفاده بود.
ابزار پژوهش
براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استاندارد  38سرالي بر اساس مقياس ترتيبي و طيف پنج درجهه-
اي ليكرت (كامالً میالفم ،نمره 1؛ میالفم ،نمره 2؛ نظري ندارم ،نمرة 3؛ موافقم ،نمهرة  4و كهامالً
موافقم ،نمره  )5استفاده شد .پرسشنامه اين تحقيق ،از دو قسمت تشكيل شهده اسهت .قسهمت اول،
شامل سراالت جمعيتشناختي ميباشد و قسمت دوم ،شهامل سهراالت اصلي پرسشنامه است كه بر
اساس فرضيات تحقيق مطرح شدهاند كه روايي و پايايي آن تأييد گرديد .سهراالت مربهوط بهه بعهد
انگيزة لذتجويانه از پرسشنامه هورواث و آديگوزل ( ،)2018آنيگرايي ،محتهوا فروشهگاه اينترنتهي،
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طرح فروشگاه اينترنتي و پيمايش فروشگاه اينترنتي از پرسشنامه فلوه و مادلبرگر ( )2013و سراالت
بعد خريد آني آنالين ،وبگردي منفعتگرايانه و لذتجويانه از پرسشنامه پهار و همكهاران ()2012
گردآوري شد .سراالت توسط برخي از اساتيد حوزة مديريت كنترل شهد؛ همچنهين جههت سهنجش
روا ي از روا ي همگرا و روا ي واگرا توسط نرمافزار بهره گرفته شد و بهمنظور برازش پايايي ،آلفهاي
كرونبا و پايايي تركيبي مورد استفاده قرار گرفت و ضريب آلفاي كرونبها بهراي تمهام سهازهههاي
پژوهش بيشتر از  0/7ميباشد (جدول )2و بهمنظور تحليل دادهها از نرم افزار  Smart-PLSاستفاده
شده است.
جدول  -1منابع مقیاسهای سنجش
منابع مقیاسهای

متغیر

گویه

انگيزه لذتجويانه

1-5

هورواث و آديگوزل ()2018

آنيگرايي

6-10

فلوه و مادلبرگر)2013( ،

وبگردي منفعت-
گرايانه

-15
10
-19
16

وبگردي لذتجويانه

متغیر

سنجش

پار و همكاران ()2012
پار و همكاران ()2012

محتوا فروشگاه
اينترنتي
طرح فروشگاه
اينترنتي
پيمايش فروشگاه
اينترنتي
خريد آني آنالين

گویه
20-24
25-28
29-33
34-38

منابع مقیاسهای
سنجش
فلوه و مادلبرگر،
()2013
فلوه و مادلبرگر،
()2013
فلوه و مادلبرگر،
()2013
پار و همكاران
()2012

یافتهها
آمار توصيفي مربوط به مشیصات فردي و جمعيتشناختي پاسخدهندگان به تفكيك سن ،جنسيت و
تحصيالت مورد بررسي قرار گرفته است .بنابر يافتهها ،بيش از  %47پاسهیگويان زن و حهدود %53
پاسیگويان مرد بودند و تحصيالت كارشناسي با حدود  %60بيشتر فراواني را در ميهان پاسهیگويان
داشته است .در حقيقت ،تركيب جمعيتشناختي بدست آمده شبيه تركيهب جمعيهتشهناختي جامعهه
ايران است؛ در جامعه ايران اكثريت جوانان در وضعيت تحصيل ليسانس يا اخذ ليسانس هستند.
ارزیابی مدل بیرونی
براي بررسي مدل بيروني پژوهش ابتدا بار عاملي شاخصهاي پژوهش مورد بررسهي قهرار گرفهت و
سپس پايايي و روايي مدل بيروني بررسي شد.
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جدول  -2آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی ،روایی همگرا )(AVE
متغیر
انگيزه لذتجويانه
آنيگرايي
وبگردي منفعتگرايانه
وبگردي لذتجويانه
محتوا فروشگاه اينترنتي
طرح فروشگاه اينترنتي
پيمايش فروشگاه اينترنتي
خريد آني آنالين

دلفای کرونباخ
0/887
0/789
0/823
0/778
0/782
0/861
0/843
0/820
0/873

روایی همگرا )(AVE
0/692
0/541
0/586
0/476
0/604
0/643
0/682
0/582
0/662

پایایی مرکب
0/722
0/732
0/706
0/473
0/744
0/724
0/751
0/732
0/744

الزم به ذكر است كه سرال  15مقياس سنجش وبگردي منفعتگرايانه به دليل پايين بودن بارعهاملي
آن از مدل حذف گرديد .با حذف اين سرال ،آلفاي كرونبا  ،پايايي تركيبي و روايي همگراي اين سهازه بهه
ترتيب به مقدار  0/706 ،0/823و  0/586افزايش يافت .روايي واگرا وقتي در سطح قابل قبهول اسهت كهه
ميزان  AVEبراي هر سازه بيشتر از واريانس اشتراكي آن سازه و سازهههاي ديگهر (مربهع مقهدار ضهرايب
همبستگي بين سازهها) در مدل باشد (فورنل و الكر .)1981 ،در اين روش تنهها متغيرههاي پنههان درجهه
اول در ماتريس وارد ميشوند .جدول  3نتايج اين بررسي را نشان ميدهد.
جدول  -3روایی واگرا ( روش فورنل الرکر)
انگیزه

انگيزه
آنيگرايي
وبگردي منفعت..
وبگردي لذت..
محتوا
طرح
پيمايش
خريد آني

0/831
0/365
-0/014
0/439
0/148
0/182
0/273
0/302

دنی-

وبگردی

وبگردی

گرایی

منفعت..

لذتجویانه

0/736
-0/040
0/472
0/293
0/310
0/349
0/386

0/690
-0/012
0/016
0/084
0/348
-0/16

0/770
0/230
0/309
0/348
0/340

محتوا

0/802
0/766
0/717
0/525

طرح

0/82
0/76
0/49

پیمایش

0/769
0/404

خرید دنی

0/814

براي محاسبه اين ماتريس مقدار جذر  AVEمتغيرهاي مكنون در پژوهش حاضهر كهه در قطهر
اصلي ماتريس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگي ميان آنها كه در خانههههاي زيهرين و چهط قطهر
اصلي قرار گرفتهاند بايد بيشتر باشد.
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ضریب تعیین R2

ضريب تعيين معياري است كه براي متصلكردن بیش اندازهگيري و بیش سهاختاري مهدلسهازي
معادالت ساختاري بهكار ميرود و ميزان تبيين يك متغير درونزا توسط يك يا چند متغيير ديگهر را
نشان ميدهد .در مدل اين پژوهش 0/395 ،درصد از متغيهر خريهد آنهي آناليهن توسهط متغيرههاي
مستقل پژوهش توضيح داده ميشود.
جدول  -4ضریب تعیین R2
مقدار R2

متغير
آنيگرايي

0/134

وبگردي لذتجويانه

0/193

وبگردي منفعتگرايانه

0/024

خريد آني آنالين

0/395

شکل -2ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل تحقیق

در شكل ( )2ضرايب مسير كه بيانگر شدت رابطه است مشیص شده است .اعداد روي مسيرها
نشان دهنده ضريب مسير ،اعداد داخل دواير براي متغيرهاي درون زا R2مقدار (نشان از تأ يري كهه
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متغيرهاي مستقل بر يك متغير وابسته ميگذارند) و اعداد روي فلشهاي متغيرههاي پنههان بيهانگر
بارهاي عاملي است .در مدل آزمون شده ابتدا معنيدار بودن ضرايب مسير و بارهاي عاملي در سطح
 0/95بررسي شد كه مطابق شكل  2مشاهده ميشود كه تمام بارهاي عاملي در اين سطح اطمينهان
معنيدار هستند (بار عاملي كليه متغيرها در حد قابل قبول بهاالتر از 4دههم مهيباشهند) .ايهن بهدان
معناست كه ضريب همبستگي متغيرهاي آشكار در برآورد متغير پنهان مربوط به خود از توانايي الزم
برخوردارند و در نتيجه نشاندهنده اين است كه روايي سازه مدل مورد قبول واقع شده است.

شکل -3مدل پژوهش در حالت آمارههای  tهر مسیر

در شكل  ،3اعداد مشیص شده بر روي فلشها نشاندهنهده مقهادير  T-valueهسهتند .جههت
آزمون فرضيات در سطح اطمينان  95درصد مقادير بزرگتر و مساوي قدر مطلق  ،1/96بهه معنهاي
وجود ارتباط معنادار بين دو متغير ميباشد.
مال تأييد فرضيههاي اين پژوهش به اين صورت است كهه ضهرايب مسهير مثبهت و آمهاره t
باالتر از  1/96باشد كه در جدول  5نتايج بررسي فرضيهها ارا ه شده است:
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جدول  -5بررسی فرضیات پژوهش
فرضیات پژوهش
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

انگيزه لذتجويانه  آنيگرايي
انگيزه لذتجويانه  وبگردي لذتجويانه
انگيزه لذتجويانه  وبگردي منفعتگرايانه
آنيگرايي  خريد آني آنالين
وبگردي لذتجويانه  خريد آني آنالين
وبگردي منفعتگرايانه  خريد آني آنالين
محتواي فروشگاه  خريد آني آنالين
طرح فروشگاه  خريد آني آنالين
پيمايش فروشگاه  خريد آني آنالين

ضریب مسیر
0/396
0/439
0/154
0/179
0/141
-0/164
0/347
0/228
-0/11

دمارهt
4/843
7/769
1/514
2/774
1/980
2/518
4/206
2/372
1/036

نتیجه فرضیه
 پذيرش
 پذيرش
 رد
 پذيرش
 پذيرش
 پذيرش
 پذيرش
 پذيرش
 رد

بحث و نتیجهگیری
محيط خريد اينترنتي به مشتريان و خريداران كمك ميكند تها بها فهراهم كهردن انتیهاب گسهترده،
ارزيابي اطالعات ،دقت و مقايسه كاالها زمان كمتري را صرف تصميمگيري كنند .اينترنت ،اطالعات
مقايسهاي و ارزيابي شدهاي را فراهم ميكند و ممكن است هزينه جستجوي اطالعات و تالش براي
تصميم خريد را كاهش دهد .اگرچه مشتريان اينترنتي عمدتاً در تعامل بها سيسهتمههاي كهامپيوتري
هستند و نميتوانند بهطور فيزيكي كاالي واقعي را لمس و احساس كنند ولهي آنهها بها اسهتفاده از
اطالعات فراهم شده به وسيله فروشگاههاي اينترنتي ميتوانند به شهكل آنهي تصهميمگيهري كننهد.
هدف اين پژوهش بررسي ا ر انگيزه لذتجويانه و محيط فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آناليهن بها
توجه به نوع وبگردي بوده است .همچنين ،با توجه به غيرنرمال بودن برخي متغيرها بهمنظور تحليل
دادهها ار روش مدلسازي معادالت ساختاري بر اساس نرم افزار  Smart-PLSبههره گرفتهه شهد .در
بررسي فرضيهها مثبت و معنيدار بودن تأ ير انگيزه لذتجويانه بر آنيگرايي ،تأييد شده اسهت .ايهن
نتيجه با بیشي از يافتههاي نينگشهن و خليفهه ()2012؛ اكهرم 1و همكهاران ( )2017و ههورواث و
آديگوزل ( )2018همسويي دارد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت ،افرادي كه لذتجهو هسهتند ،آنهي-
گراييشان نيز زياد است؛ بدين معني كه اينگونه افراد بيشتر بر اساس احساسات و عواطف تصميم-
گيري ميكنند .بنابراين ،فروشگاههاي اينترنتي بايد از تمام محر هاي مر ر استفاده نمايند تا انگيزه
لذتجويانه فرد را تحريك نموده و آنيگرايي فرد را كه نماينده خريد آني است ،تقويت نمايند.
از سويي ديگر تأ ير انگيزه لذتجويانه بر وبگردي لذتجويانه مثبت و معنيدار بوده اسهت .ايهن
نتيجه با بیشي از مطالعه رضهايي و همكهاران ( )2016و هوانهگ )2016( 2همیهواني دارد .فلهوه و
مادلبرگر ( )2013تأ ير مثبت و معنادار لذت خريد را بر روي وبگردي تأييد كردند .افرادي كهه داراي
1. Akram
2. Huang
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انگيزه لذتجويانه بااليي هستند و خواهان لذت و تفريح در انجام فعاليتهاي خود هستند ،وبگردي-
هاي خود را بيشتر در وبسايتهايي انجام ميدهند كه اين انگيزه آنها را ارضا كند .عهالوهبهراين،
تأ ير انگيزه لذتجويانه بر وبگردي منفعتگرايانه معنيدار نبوده است؛ و نشان از رد اين فرضيه است
و مغاير با مطالعات قبلي است؛ فلوه و مادلبرگر ( )2013تأ ير مثبت و معنادار لهذت خريهد را بهر روي
وبگردي تأييد كردند .در واقع ميتوان استدالل كرد كه افراد لذتجهو فقهط بهدنبال تفهريح و لهذت
هستند و اين لذتجويي آنها باعث جستجوهاي منعتگرايانه نميشود.
همچنين ،ا ر آنيگرايي بر خريد آني آنالين مثبت و معنيدار بوده است .اين نتيجه با بیشهي از
مطالعه شارما و همكاران ()2010؛ نينگشن و خليفه ( )2012و فلوه و مهادلبرگر ( ،)2013همیهواني
دارد .افرادي كه ويژگي آنيگرايي بااليي دارند ،بدليل اينكه محصول يا كاالي مشاهده شده توسهط
آنها ،احساسات و عواطف آنها را برميانگيزاند ،سريعاً دست به خريد ميزنند و به نتايج بعدي ايهن
خريد اهميت چنداني نميدهند .بنابراين ،فروشگاهههاي اينترنتهي بايهد از تمهام محهر ههاي مهر ر
استفاده نمايند تا آنيگرايي فرد را تحريك نموده و به فرآيند خريد تبديل نمايند .در اين راستا ،تهأ ير
مثبت و معنيدار متغير وبگردي لذتجويانه بر خريد آني آنالين مورد تأييد قرار گرفت كه اين نتيجه
با بیشي از مطالعه پار و همكاران ( )2012و جوسيام و هنري )2014( 1همیواني دارد .افرادي كه
در اينترنت جستجو و وبگرديهاي خود را بر اساس تفريح و لذت انجام ميدهند ،بيشتر بهه خريهد-
هاي آني محصوالت در فروشگاههاي اينترنتي روي ميآورند؛ میصوصاً هنگامي كه فروشهگاهههاي
اينترنتي در وبسايتهاي ديگر تبليغات خود را قرار داده باشهند و يها از صهفحات ارجهاعدهنهده بهه
فروشگاه خود در وبسايتهاي ديگر استفاده كنند .بنابراين ،فروشگاههاي اينترنتي بايد تبليغات مر ر
خود را در وبسايتهاي تفريحي نيز قرار بدهند تا افراد لهذتطلهب را بهه خريهد محصهوالت خهود
ترغيب نمايند .بنابر نتايج تأ ير منفي و معنيدار متغير وبگردي منفعتگرايانه بر خريهد آنهي آناليهن
تأييد گرديد .همچنين ،تأ ير منفي و معنادار وبگردي منفعتگرايانه بر خريد آني آنالين مهورد تأييهد
قرار گرفت .در واقع ،افرادي كه در اينترنت با اهداف خاصي به جستجو و وبگردي ميپردازند ،تحت
تأ ير محر هاي بازاريابي فروشگاههاي اينترنتي قرار نميگيرند و اهداف خود را دنبال ميكننهد .بها
توجه به نتايج تجزيه و تحليل دادهها ،تأ ير مثبت محتواي فروشگاه اينترنتي بر خريهد آنهي آناليهن
تأييد شد .فراهم بودن اطالعات شامل اطالعات مربوط به مشیصات محصول ،فروشگاههها ،باعهث
افزايش فروش ميشود .فروشگاههاي اينترنتي كه داراي محتواي مناسهب و كامهل هسهتند ،باعهث
آشكار شدن نيازهاي پنهان مشتري ،افزايش چشمگير كاربران اينترنتي و مراجعه مكرر افهراد بهراي
دريافت اطالعات جديد درباره محصوالت ميگردد كه اين عوامل ميتواند احتمال خريد آني آناليهن
را افزايش دهند .بنابراين ،فروشگاههاي اينترنتي بايد اطالعات كامهل و تنهوع محصهوالت را در وب
سايت خود قرار بدهند تا تمايل خريد در افراد به وجود آيد .بنابر نتايج تجزيه و تحليل دادههها ،تهأ ير
1. Josiam & Henry
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مثبت و معنيدار طرح فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آنالين مورد پذيرش واقع گرفت .اين نتيجه بها
بیشي از يافتههاي چانگ و همكاران ( )2011همسو ميباشد .طراحي وب سايت مهيتوانهد تعيهين
كننده قوي پاسخ مصرفكننده باشد و منجر به افزايش خريد آني توسط او شهود .جهذابيت طراحهي
عمدتأ به عناصر بصري ،بويژه رنگهاي مورد استفاده و طرح كلهي آن اشهاره دارد .جهذاب و جالهب
بودن طرح فروشگاه اينترنتي باعث جلب توجه افراد به وبسايتها ميشود و همچنين اين عامل بر
پاسخهاي عاطفي خريداران كه شامل لذت و برانگيیتگي ميباشد ،تأ ير گذاشته و ايهن پاسهخههاي
عاطفي باعث افزايش احتمال خريد آني ميشوند .از اين رو ،بهمنظور جذب از طريق اينترنهت ،يهك
فروشگاه اينترنتي نياز دارد تا وب سايت خود را از نظر بصري جهذاب كنهد .تهأ ير مثبهت و معنهيدار
پيمايش فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آنالين با توجه به تجزيه و تحليل دادهها ،تأييد نشده اسهت؛
اين نتيجه مغاير با مطالعات فانگ و هولساپل ( )2007است .فانگ و هولسهاپل ( )2007در پهژوهش
خود نشان دادند كه پيمايش وب سهايت بهر سهودمندي وب سهايت تهأ ير مثبهت دارد .پيمهايش در
فروشگاه اينترنتي شامل قدم زدن مجازي در فروشگاه اينترنتي براي پيدا كردن محتوا و يا اطالعات
مرتبط به محصول ميباشد .اين نتيجه ميتواند به اين دليل باشد كه افهراد بيشهتر از گهردش بهراي
خريد از فروشگاههاي سنتي لذت ميبرند و گردش در فروشگاه اينترنتي نميتواند براي آنها لهذت-
بیش باشد ،به همين دليل خريدهاي آني انجام نميشود.
با توجه به يافتههاي پژوهش پيشنهادهاي زير بيان ميگردد:
با توجه به تأ ير مثبت و معنيدار انگيزه لذتجويانه بر آنيگرايي ،ميتوان به مديران فروشهگاه-
هاي آنالين پيشنهاد داد كه حس لذتبردن از زندگي را بوسيله ايجاد گزينهههاي میتلهف از جملهه
وجود چندين موسيقي در روي صفحه اول ،رنگهاي دلانگيز و تصاوير بديع از طبيعت اين حهس را
در افراد ايجاد نمايند .در نتيجه افراد از خريد خود نيز لذت ميبرند و منافع لذتجويانه مورد نظر آنهها
تأمين ميگردد .همچنين ،با توجه به تأ ير مثبت و معنيدار انگيزه لذتجويانهه بهر وبگهردي لهذت-
جويانه ،به فروشگاههاي اينترنتي پيشنهاد ميشود كه در وبسايت خود ،عوامل سرگرمي و تفريح را
نيز قرار بدهند تا از اين طريق بتوانند افراد لذت طلب را به فروشگاه اينترنتهي خهود جهذب كننهد .از
سوي ديگر ،با توجه به تأ ير مثبت و معنيدار وبگردي لذتجويانه بر خريد آني آنالين ،به فروشگاه-
هاي اينترنتي پيشنهاد ميشود كه تبليغات مر ر خود را در وبسايتهاي تفريحي نيز قرار بدهنهد تها
افراد لذتطلب را به خريد محصوالت خود ترغيب نمايند و همچنهين از صهفحات ارجهاعدهنهده بهه
فروشگاه خود در وبسايتهاي ديگر نيز استفاده كنند تا از اين طريق افرادي كه در وبسايتههاي
ديگر هستند به صفحه فروشگاه اينترني انتقال پيدا كنند و به خريد محصول ترغيب شوند .به عبارت
ديگر ،با توجه به تأ ير مثبت و معنيدار محتوا و طرح فروشگاه اينترنتي بهر خريهد آنهي آناليهن ،بهه
فروشگاههاي اينترنتي پيشنهاد ميشود كه اطالعهاتي را كهه در مهورد محصهوالت ارا هه مهيكننهد،
مشروح ،درست و به موقع باشد تا اعتماد افراد به فروشگاه جلب شود و خريدهاي خود را انجام دهند
و همچنين از جلوههاي بصري مناسب براي جلب توجه فهرد اسهتفاده كننهد .بها توجهه بهه رد تهأ ير
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پيمايش فروشگاه اينترنتي بر خريد آني آنالين به فروشگاههاي اينترنتي پيشهنهاد مهيشهود كهه بها
عرضه محصوالت جديد ،متنوع و منحصر به فرد ميتوانند در افراد احساس لذتبردن از خريد ايجاد
كنند و اين مورد عاملي براي افزايش زمان گردش در فروشگاه اينترنتي شود تا از اين طريق فرد بهه
خريد آني محصوالت تمايل پيدا كند .عالوهبراين پيشنهاد ميشود ،پژوهش مقايسهاي ديگري براي
مقايسهي خريداران آني آفالين و آنالين صورت پذيرد؛ و داليل خريد و يا عدم خريد آني آناليهن از
ديدگاه خريداران آفالين را جويا شوند .اگرچه يافتههاي مطالعه حاضر ،بينشي قابل توجه در رابطه با
خريد آني آنالين و نوع وبگردي ارا ه ميكند ،از چندين محدوديت برخهوردار اسهت .نیسهت اينكهه
هدف آن بررسي خريد آني آنالين ،فارغ از تأ ير عوامل مداخلهگر احتمالي مانند سن و سابقة شهغلي
ميباشد .جامعة آماري و نمونه تحقيق حاضر ،افراد شهر يزد است؛ در نتيجه نتايج ايهن تحقيهق بهه
ساير شهرها قابل تعميم نيست .از طرفي ديگر؛ اين تحقيق يك تحقيق مقطعي است و دادههاي آن
در يك بازة زماني مشیصي جمعآوري شده است ،در حالي كه تحقيقات طولي ميتواند نتيجة غني-
تري را بدهد.
منابع
-

-

-

-

اسماعيلزاده ،علي ،امرايي ،حهافظ ،قليپهور ،سهارا و مقهدم ،آرش ( .)1396تهأ ير جهو و طراحهي
چيدمان فروشگاههاي اينترنتي ،بر رفتار خريد آني آنالين مشتريان .فصهلنامه علمهي-پژوهشهي
مديريت بازرگاني.232-213 ،)2(9 ،
حقيقي ،محمد ،كرمي ،مسعود ،حميدي كواليي ،آرزو و ملكي ،محمهد مههدي ( .)1395بررسهي
رابطة ارزشهاي فرهنگي و رفتار خريد آني مصرفكنندگان ايراني .فصهلنامه علمهي-پژوهشهي
مديريت بازرگاني.316-301 ،)2(8 ،
سبكرو ،مهدي ،باقري قهرهبهالغ ،هوشهمند و غالمهي ،محمدرضها ( .)1397عوامهل مهر ر بهر
ناهمساني شناختي پس از خريهد و قصهد خريهد مجهدد مصهرفكننهدگان .كاوشههاي مهديريت
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