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Introduction: In the competitive atmosphere of today's world, selling more means
success for producers and marketers. Sales are no longer possible without knowing
consumer behavior. Impulse buying is one of the most important aspects of consumer
behavior which involves a large amount of purchase by individuals. While there is
intense competition in most markets, customers are exposed to many similar offers to
choose a product, so they often cannot be sure of achieving all of their purchasing
goals and, therefore, a risk is felt in most of their purchasing decisions. Companies
and organizations may be eliminated from the competition without trusting customers
and realizing the high quality of the products they offer. Considering the great
influence of seller behavior on the buyer's decision, this research was conducted to
investigate the role of adaptive sales behavior on impulse buying with an emphasis on
the moderating roles of trust and perceived quality.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in
terms of data collection and analysis. In this regard, a sample of 400 customers from
Mashhad Proma shopping mall was selected through an available sampling method,
and a research questionnaire was distributed among them.
The questionnaire included four categories of questions related to adaptive sales
behavior, store brand trust, perceived quality of store products, and impulse buying.
It was prepared in the form of 23 items. After its validity and reliability were
confirmed, it was distributed among the participants. Also, after collecting data,
structural equation modeling was used to test the research hypotheses using the PLS
software.
Results and Discussion: A t-test was used to confirm or disprove the research
hypotheses. Through the examining of the effect of adaptive sales behavior on
customers and impulse buying behaviors, it was found that the direct effect was not
significant. Also, the perceived quality of store brands did not have a direct effect on
customers' purchases without a plan. The other research results included the
significance of the effect of adaptive sales on perceived quality. Another task was the
analysis of the effect of customer trust on impulse buying behavior, which was
confirmed due to the significance of its path coefficient. The results of indirect
relationships also showed that the adaptive sales relationship was significant in
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relation to the perceived quality through the variable of trust in unplanned purchases.
But customer trust waa found not to play a moderating role in the relationship between
adaptive seller behavior and unplanned purchases.
According to the results, customer trust plays an effective mediating role in the
relationship between research variables to determine the customer's impulse buying
due to the adaptive sales behavior of sellers and the perceived quality of customers.
However, its moderating effect was not proved. The direct effects of the adaptive sales
behavior of sellers and the perceived quality of customers on impulse buying were not
significant without considering the role of customer trust.
Conclusion: The results of the research have explicit suggestions and hints for the
managers and custodians of in-store shopping centers. The analytical findings of the
research refer to the significant regression coefficients of the research model, the
importance of the emergence of adaptive sales behavior of sellers in the perceived
quality of customers and the role of customer trust with respect to its significant
coefficients in direct relationship with impulse buying behavior. In a fitted model,
sellers should focus on customer satisfaction by adapting to their tastes, needs,
interests and conditions so as to attract customers and build relationship with them in
the long run. To achieve the effectiveness of their marketing measures, especially their
impact on customer buying behavior in large shopping malls, most marketers can
focus on unplanned customer purchases because customers pay more attention to
situational factors than to any other situation. Therefore, in this regard, they should
improve those factors that are effective in creating and strengthening the effectiveness
of unplanned shopping marketing. Sellers can, thus, present their marketing plans to
meet the needs and wants of the target market based on appropriate marketing
strategies. In order to gain intelligence and increase the ability and readiness to choose
an appropriate manner to deal with customers, sellers should oblige themselves to
gather the required information about customer characteristics. In this situation,
sellers will be more willing to enter into negotiation, and their understanding of
customer-oriented sales events will be higher.
Keywords: Adaptive sales behavior, Brand trust, Impulse buying, Perceived quality,
Shopping mall.
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تبیین خريدهای بدون برنامه مشتريان در مراکز خريد با توجه به نقش رفتار
فروش انطباقی فروشندگان و ادراکات زمینهای
مریم نکویی زاده ،0استـادیارمدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز
علیرضا امینی ،استـادیار مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز
فرناز سادات طباطبایی نیم آورد ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ،پلی تکنیک میالن
تاریخ دریافت0399/10/01 :

تاریخ پذیرش0399/01/09 :

چکیده
در فضای رقابتی دنیای امروز ،فروش بیشتر به معنای موفقیت برای تولیدکنندگان و بازاریابان
است .فروش بدون دانستن رفتار مصرفکننده دیگر امکان پذیر نیست .خرید بدونبرنامهریزی
یکی از مهمترین جنبههای رفتار مصرفکننده است و بسیاری از خریدهای افراد را شامل
میشود .به دلیل رقابت زیاد در بیشتر بازارها ،مشتریان در معرض گزینههای خرید فراوانی
قرار دارند و نمیتوانند مطمئن باشند که به کلیه اهداف خریدشان دست یافتهاند لذا ریسک در
بیشتر تصمیمات خریدشان حس میشود .شرکتها بدون داشتن اعتماد نزد مشتریان و ادراک
از باال بودن کیفیت محصوالتشان ،از عرصه رقابت حذف خواهند شد .با توجه به تاثیرگذاری
باالی رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار ،این پژوهش با هدف بررسی نقش رفتار فروش انطباقی
بر خریدهای بدونبرنامهریزی با تاکید بر نقش تعدیلگر و میانجی اعتماد و کیفیتادراکشده
انجام شد .در این راستا  011نفر از مشتریان مرکز خرید پرومای مشهد به صورت نمونهگیری
در دسترس انتخاب شد و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع گردید .پس از جمعآوری دادهها،
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار پیالاس
استفاده شد .نتایج تحلیلها نشان میدهد که اعتماد مشتری از برند فروشگاهی نقش واسط
مؤثری را در رابطه بین متغیرهای تحقیق ایفا میکند تا خرید بدونبرنامه مشتری را در اثر
رفتار فروش انطباقی فروشندگان و کیفیتادراکشده مشتریان رقم بزند .این در حالی است که
اثر تعدیلکنندگی آن با توجه به یافتههای تحقیق تأیید نگردید .همچنین اثر مستقیم رفتار فروش
انطباقی فروشندگان و کیفیت ادراکشده مشتریان بر خرید بدون برنامه نیز بدون در نظر گرفتن
نقش اعتماد مشتری نیز معنادار نبود.
کلمات کلیدی :اعتماد به برند ،خرید بدون برنامهریزی ،رفتار فروش انطباقی ،کیفیت ادارک
شده ،مرکز خرید فروشگاهی.
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مقدمه
در فضای رقابتی دنیای امروز ،فروش بیشتر به معنی موفقیت برای تولیدکنندگان و
بازاریابان است .فروش بیشتر نیز بدون شناخت رفتار مصرفکننده در خرید
امکانپذیر نیست .انواع خرید به طور کلی به دو دسته برنامهریزی شده و برنامهریزی
نشده یا ناگهانی تقسیمبندی میشود .در این پژوهش تمرکز بر خریدهای ناگهانی یا
بدون برنامهریزی قبلی است.
خرید بدون برنامهریزی یکی از جنبههای بسیار مهم رفتار مصرفکننده به شمار
مـیرود و در بـازار از مفهـومی حیاتی برخوردار است (حیدرزاده ،مقدم و
بکتاشی .)0391،رفتار بدون برنامـهریـزی حجم وسیعی از خریدهای افراد را در بر
میگیرد به گونهای که بسیاری از آنها هنگام بازگشـت بـه خانه کاالیی را خریداری
نمودهاند که تصمیم قبلی برای خرید آن نداشتهاند (بخشـیزاده ،رودیخلیلـی و
رضــاییان.)0391،
شرکتها و سازمانها بدون داشتن اعتماد نزد مشتریان و ادراک از باال بودن کیفیت
محصوالت ارائه شده توسط آنها ،از عرصه رقابت حذف خواهند شد .به ویژه اینکه
ساخت اعتماد بلندمدت و پایدار با مشتری است که به توانایی ایجاد روابط سودمند
منجر شده ،رقابت را افزایش و هزینههای معامالت را کاهش میدهد (لیو و همکاران،
 .0)0112ضمن اینکه به دلیل رقابت زیاد در بیشتر بازارها ،مشتریان برای انتخاب کردن
یک محصول در معرض پیشنهادهای مشابه زیادی قرار دارند ،لذا اغلب نمیتوانند
مطمئن باشند که به کلیه اهداف خریدشان دست یافتهاند و در نتیجه ریسک در بیشتر
تصمیمات خریدشان حس میشود.
در دنیای بازاریابی ،با توجه به اهمیّت فروش در بقای کسبوکارهای مختلف و استفاده
از تاکتیکهای مختلف برای دستیابی به این هدف ،ضرورت توجّه به خرید آنی به عنوان
تاکتیک بازاریابی با اثربخشی باال در رشد و میزان فروش ،به شدّت حیاتی است و نقش
تعیینکنندهای در بقا و رقابت کسبوکارهای مختلف دارد .لذا ،شناخت عوامل مؤثر و
تحریککننده این رفتار ،برای بازاریابان و صاحبان کسبوکار نقش تعیینکنندهای را
ایفا میکند.
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از این رو ،در ادامه به بررسی متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها در قالب ادبیات
پژوهش پرداخته می شود .سپس بر اساس مطالب بیان شده مدل مفهومی پژوهش و
فرضیات تدوین میشوند .در نهایت نیز با معرفی روش پژوهش به بیان یافتهها و تحلیل
آنها پرداخته میشود.

ادبیات پژوهش
رفتار خريد بدون برنامهريزی
روک و فیشر( 0)0991گرایش به خرید بدون برنامهریزی را این گونه تعریف کردند:
خصیصهای از مشتری که به سبب آن احتمال دارد یک فرد به خرید بدون برنامهریزی،
فوری و عجوالنـه دست بزنـد .اشترن ( )0990خرید را به دو نوع خرید برنامهریزی
شده و خرید بدون برنامه دستهبندی کرده است .بر اساس این دستهبنـدی ،در رفتـار
خریـد برنامـهریـزی شـده ،تصمیمگیری از نوعی فرایند منطقـی پیروی میکند؛ همچنین
جستوجوی اطالعات نسبتا زمانبر است .اما خریدهای بدون برنامه ،خریدهایی را
شامل میشود که خریدار قبال تصمیمی برای خرید آنها نداشته است .خریدهای
برنامهریزی نشده ،بیشتر از طریق دیدگاه تجربی توضیﺢ داده مـیشـوند در حالی که
خریدهای برنامه ریزی شده ،منطبق بر دیدگاه منطقی در فرایند خرید است (حیدرزاده
وهمکاران.0)0391،
نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد افرادی که تمایل بیشتری بـه خریـد بـدون
برنامهریزی دارند ،احتماال بیشتر به عوامـل محـرک بـازارگرایی مانند هـدایای
ترفیعـی ،تبلیغـات بازرگانی ،اجزا و عوامل بصری واکنش نشان داده و بـه
فروشـگاهگـردی بیشـتری میپردازند (بتی و فرل.3)0992،
عوامﻞ مﺆﺛر برخريدهای بدون برنامهريزی
عوامﻞ فردی :خرید بدون برنامهریزی اغلب با حالتهـای شدید احساسـی توام است.
لذت از خرید و تمایل به خرید بدون برنامهریزی دو متغیر فردی هستند که بر خرید
بدون برنامهریزی تأثیر گذارند .لذت از خرید در واقع همان احساس خوشایندی است
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که فـرد هنگام فراینـد خرید تجربه میکند .تمایل به خرید بدون برنامهریـزی،
گـرایشهـای گوناگون افـراد به خریـد بـدون برنامهریزی را هدف قرار میدهد
(عبدالوند ،حیدرزاده و حسن زاده .)0393،
عوامﻞ موقﻌیتی :رفتار خرید بدون برنامهریزی تحت تاثیر دو متغیر مهم موقعیتی
است؛ یکی از این متغیرها ،مقـدار بودجه یا پولی است که خریدار میتواند در آن روز
خرج کند؛ متغیـر دوم نیـز مدت زمانی است که فرد در آن روز در اختیار دارد (عبدالوند
وهمکاران

.)0393،

رفتار فروش انطباقی
رفتار فروش انطباقی به این صورت تعریف میشود :تغییر در رفتارهای فروشنده طی
تعامل با مشتری و یـا اصالح رفتار فروشنده در طول موقعیت فروش متناسب با
عکسالعمل مشتریان حین ارائهی اطالعات (سوجان .0(0929،به عبارت دیگر ،فروش
انطباقی ،عملکرد جایگزینی برای رفتارهای فروش تلقی مـیشـود کـه در زمان انجام
مبادلهی اطالعاتی با مشتری صورت میگیرد (ویتز.0)0982،
در سال  ،0929سوجان دریافت که بعضی از فروشندگان قادرنـد بـه صـورت
کـامال هوشـمندانه ،روش مناسبی را برای برخورد با مشتریان در نظر بگیرند و یا
راههای گوناگون و نمایشهای متفاوتی را بـرای فروش برگزینند (پارک و دیتز.3)0119،
فروشنده انطباقی پیام های خود را در پاسخ به واکنش مشتری منطبق مینماید و با
رفتارهای مشتریگرا و شنود مؤثر جهت برآوردن نیاز مشتری ،مرتبط هستند (ایمانی،
 .)0390فروشندگانی که رفتار فروش انطباقی را تمرین میکنند ،سبکهای فروش و
راهحلهای خود را در حین ارتباط تنظیم میکنند (یوروا و همکاران.0)0108 ،
کیفیت ادراک شده برند
منظور از کیفیت ادراک شده ،درجـه و میزانـی اسـت کـه نتیجه ارزیابی ذهنی مشتریان
از محصول است و به عنـوان ادراک مــشتری از کیفیــت کلــی یــک کــاال و یــا
خــدمت تعریف میشود .شاخﺺهـایی از قبیـل ﻇرافـت و زیبـایی ،جذابیت ،کیفیت
محصوالت ،کیفیت ترکیبـات بــه کار رفتــه ،کیفیــت ســـاخت ،بیعیب بودن محصول،
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بادوام بـودن ،قابـل اتکـا و اطمینـان بودن عملکرد برند ،رفتار کارکنان و کیفیت
خـدماترسـانی ،در این متغیر مورد سنجش واقع میشوند (اردوگموس و بودیری
توران .0)0100،زالـتمن ( 0)0922کیفیـت ادراک شده را به عنوان ادراک مشتری از
کیفیـت کلـی یـا برتـری محـصول یـا خـدمت بـا پذیرفتن هدف قابل قبول مرتبط با
گزینههای دیگر تعریف میکند.
اعتماد به برند
اعتماد به برند که یکی از اجزای شناختی و موثر در ارتباط بین مشتری و برند مطرح
است به معنای برآوردن خواستههای مشتری (چینومونا ،)0109 ،ثابت قدم بودن برند
(دلگادو و همکاران )0111 ،و توانایی برند در انجام عملکرد وعده داده شده (سانگ و
کیم )0101 ،تعریف میشود .هانگ اعتماد به برند را احساس امنیت مشتری در تعامل
او با برند تعریف میکند .این احساس امنیت ،از اعتماد و مسئول بودن برند در حفظ
منافع و رفاه مشتری ادراک میشود (هانگ .)0108 ،در رفتار مصرفکننده ،اعتماد به
این صورت تعریف میشود :تمایل مصرفکنندگان بـرای اطمینان نسـبت بـه توانایی
یک برند ،در انجـام کارکردهای اﻇهار شـده و تعهداتش .اعتمـاد بـه برنـد را به این
صورت نیز میتوان تعریف کرد :امنیـت احسـاس شـده بوسـیله مصرفکننده ،در
تعامـالت او با برنـد کـه پایـه ایـن درک و تصور میباشـد و میتواند عالیـق و آسـایش
و رفـاه او را بـرآورده نمایـد .طبـق گفتـه دلـگادو و بالسـتر ( ،3)0111اعتماد در
فعالیتهایی بـروز میکند کـه در آنها ریسـک و نتایج منفـی برای خریـدار وجـود دارد
در چنین شـرایطی برندها در نقش ضمانـت بـرای خریـداران هسـتند و ریسـک و
خطرات احتمالـی خریـد یـا اسـتفاده از محصـول را بـرای افـراد کاهـش میدهنـد.

توسﻌه فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق
رفتار فروشنده باعﺚ تعدیل اثر منفی شلوغی فروشگاه میشود و تاثیر بهسزایی در
خرید ناگهانی دارد (ماتیال و ویرتز .0)0110 ،فروش نتیجهی موقعیت تعاملی ویژه و
تماس چهره به چهره فروشنده و مشـتری احتمـالی است .نتیجهی این تماس و تعامل
فقط به شخصیت دو طرف بستگی نـدارد بلکـه بیشـتر به این بستگی دارد که دو طرف
1.

Erdogmus & Büdeyri-Turan
Zaltman
3. Delgado- Ballester
4. Mattila & Wirtz
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یکدیگر را چگونه ارزیابی میکنند .برای برقراری روابـط مـؤثرتر ،فروشـنده بایـد
خودش را در جایگاه مشـتری تصور کند.
فروشـندگان موفـق آنهایی هستند که سـبکهـای ارتبـاطیشـان را بـرای
برقـراری تعـامالت بهتـر بـا مشـتریان مطابقت میدهند .بنابراین به منظور برقراری
روابط مـؤثرتر ،فروشـندگان بایـد انگیـزه و نگرش مشتریان را درک کنند (داویس،
 .0)0112نتایج پژوهشهای مرتبط نشان دادهاند که راهنمایی فروشندگان و تعاملی که
آنها با مشتریان برقرار میکنند بر خرید بدون برنامهریزی اثر مثبت میگذارد (سهرابی
و همکاران .0)0103 ،بنابراین با توجه به توضیحات فوق فرضیه اول را میتوان به
صورت زیر پیشنهاد کرد:
فرضیه اول :رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون برنامهریزی تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
در مورد کاالهایی که رقابتی هستند و فروشندگان با تالش فراوان ،کاالها را به فروش
میرسانند ،جذب ،نگهداری و پرورش مشتریان بهعنوان یک مزیت رقابتی محسوب
میگردد که میتواند اثربخشی بازاریابی را در پی داشته باشد ،فروشندهای که بتواند
اعتماد مشتریان را جلب نماید ،آنها را متقاعد به خرید نموده و در آنها وفاداری ایجاد
نماید ،از بقیه فروشندگان کاال یا خدمات مشابه یک گام جلوتر است (پارک و دتیز،
 .3 )0119سهرابی و همکاران ( 0)0103معتقدند که بین عوامل روانشناختی و رفتار خرید
ناگهانی رابطه معناداری وجود دارد؛ از آنجا که اعتماد به برند بخشی از نیازهای
روانشناختی مشتریان را پاسخ می دهد لذا بر رفتار خرید ناگهانی تاثیر مثبت دارد .لذا
فرضیه دوم پژوهش را نیز میتوان به صورت زیر پیشنهاد کرد:
فرضیه دوم :اعتماد به برند فروشگاه بر خرید بدون برنامهریزی تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
ارزیابی ذهنی مثبــت مــشتریان از محــصول یــا کیفیــت درک شدهی بــاال،
مصرفکننده را به سوی انتخاب یک نام تجـاری نـسبت بـه دیگر نام های تجاری رقیب
هدایت میکند (یوبی و همکاران .1)0111 ،در صورتی که مشتری احساس کند
1.

Davis
Sohrabi
3. Park & Deitz
4. Sohrabi
5. Yoo
2.
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محصوالت فروشگاه به نسبت کیفیت خود قیمت مناسبی دارند ،تمایلش به خرید بدون
برنامهریزی بیشتر میشود (سهرابی و همکاران .0)0103 ،بنابراین میتوان فرض کرد:
فرضیه سوم :کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه بر خرید بدون برنامهریزی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
زمانی که سازمانها ،کارکنان و مشتریان خود را در اولویت قرار میدهند ،کارکنان و
مشتریان به سازمان اعتماد کرده ،وفادار میشوند و سودآوری افزایش و موفقیت آنها
استمرار مییابد (پرهیزی گشتی .0)0321 ،در صورتی که مشتری به برند فروشگاه
اعتماد داشته باشد ناخودآگاه نسبت به راهنمایی کارکنان و فروشندگان آن اعتماد
بیشتری نشان میدهد و نظرات آنان را بیشتر مورد پذیرش قرار میدهند ،لذا اعتماد به
برند فروشگاه در تعامل میان فروشنده و مشتریان و همچنین میزان اثربخشی فروش
انطباقی بر خریدهای بدون برنامه موثر است اما نحوه اثرگذاری به صورت میانجی و
یا تعدیلگری میتواند مورد آزمون قرار بگیرد .بنابراین میتوان چنین فرض کرد:
فرضیه چهارم :اعتماد به برند فروشگاه اثر رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون
برنامهریزی را تعدیل میکند.
فرضیه پنجم :رفتار فروش انطباقی به واسطه میزان اعتماد به برند فروشگاهی ،خرید
بدون برنامه مشتریان را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
اثر هالهای ،عبارت است از یک برداشت ذهنی جزیی از یک پدیده ،که برداشت ذهن
از کل آن پدیده را تحت تاثیر قرار میدهد (ادوارد تورندایک3)0901،؛ این پدیده میتواند
یک ویژگی ،یک برند ،یا حتی یک رفتار اجتماعی باشد .بخش بزرگی از برداشتهای
ذهنی ما از برندها ،موضوعات و پدیدههای مختلف تحت تاثیر همین اثر قراردارد؛
مشتریانی که نسبت به کیفیت برند فروشگاه تصور و ادراک ویژهای دارند ،به صورت
ناخودآگاه این تصور و کیفیت ادراک شده را به کلیه بخشها ،محصوالت ،عملکردهای
جانبی و ارتباطات خود با کارکنان آن فروشگاه تعمیم میدهند ،لذا ادراکی که از کیفیت
برند فروشگاه دارند تحت تأثیر رفتار فروش انطباقی منجر به شکلگیری اعتماد مشتری
به برند فروشگاه میشود .از این رو فرضیههای ششم و هفتم تحقیق به صورت زیر
قابل تعریف خواهد بود:
1.

Sohrabi
Parhizi Gashti
3. Thorndike, E
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فرضیه ششم :رفتار فروش انطباقی بر کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه اثر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه هفتم :اعتماد به برند رابطه بین کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه و خرید
بدون برنامهریزی را میانجیگری میکند.

روششناختی تحقیق
به طور کلی روابط بین متغیرهای تحقیق در مدل مفهومی شکل  0قابل مشاهده است.
اعتماد به برند

خرید بدون

رفتار فروش

برنامهریزی

انطباقی
کیفیت ادراک شده

شکﻞ -8مدل مفهومی تحقیق

نوع پژوهش کاربردی از لحاظ هدف در این پژوهش مورد نظر قرار گرفت که به صورت
توصیفیـپیمایشی از نظر گردآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دنبال خواهد شد.
کلیه مشتریان فروشگاه زنجیرهای پرومای مشهد جامعۀ آماری این تحقیق است که
بهدلیل نامعلوم بودن حجم جامعه با توجه به جدول مورگان ،از  011نفر مشتریان در
هنگام خروج از فروشگاه به صورت نمونهگیری در دسترس داوطلبانه نمونهگیری شد.
بخش اول سؤال ها مربوط به رفتار فروش انطباقی است و از پرسشنامۀ طراحیشدۀ
پارک و دیتز ( )0119اقتباس شده و مشتمل بر  1گویه است .در بخش دوم پرسشنامۀ
پژوهش که سؤالهای مربوط به خرید بدونبرنامه را دربردارد ،از پرسشنامهی
غالمشاهی( )0390برای اندازهگیری خرید بدون برنامه مشتریان استفاده شده است و
شامل  2گویه میشود .پرسشنامهی دنگ و همکاران ( )0101در بخش سوم سؤالها
اعتماد به برند فروشگاه را ارزیابی میکند که شامل  1گویه است .در نهایت با اقتباس
از پرسشنامهی کیم و هیون ( )0100در بخش چهارم سؤالها ،در  1گویه به کیفیت
ادراک شده از محصوالت فروشگاه پرداخته شده است .همچنین مقیاس پنج امتیازی
لیکرت در طیف کامالً مخالف ( )0تا کامالً موافق ( )1این پرسشنامه تنظیم شد.
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چهار نفر از اساتید رشتۀ مدیریت و هفت نفر از افراد صاحبنظر و متخصﺺ فنی
بازاریابی روایی پرسشنامه را بررسی کردند و پس از اصالح پیشنهادات آنان،
پرسشنامه نهایی شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،تأیید شد .پایایی
پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که بر مبنای مقادیر حاصل شده
برای متغیرها و ابعاد آن (بیشتر از  1/9با توجه به جرج و مالری ،)0113 ،0پرسشنامه
پایایی مناسبی دارد.
جدول  -8ضرايب آلفای کرونباخ متغیر مدل
شاخصها

تﻌداد سﺆالها

میانگین

انحراف مﻌیار

ضريب تغییرات

آلفای کرونباخ

فروش انطباقی

1

3/011

1/130

1/119

1/92

خرید بدون برنامه

2

3/023

1/138

1/100

1/89

اعتماد به فروشگاه

1

3/110

1/139

1/100

1/29

کیفیت ادراک شده

1

3/911

1/132

1/101

1/20

يافتههای پژوهش
 90درصد از پاسخگویان زن و  32درصد آنها مرد هستند که میانگین سنی کلی افراد
 02سال است .از نظر تحصیالت  09درصد زیردیپلم و دیپلم 02 ،درصد فوق دیپلم و
 09درصد از آنها مدرک لیسانس و باالتر داشتند 01 .درصد از مشتریان هر سه تا
شش ماه یکبار برای خرید به پروما مراجعه میکنند 38 ،درصد ماهی یکبار مراجعه
داشتهاند01 ،درصد هفتهای یکبار و نهایتا  2درصد بیش از یکبار در هفته برای خرید
به پروما مراجعه میکنند.
همچنین ارزیابی توصیفی متغیرهای مدل پژوهش گویای آن است که از حداکثر امتیاز
 ،1مطابق جدول ،0هر چهار متغیر رفتار فروش انطباقی فروشندگان ،خرید بدون برنامه
خریداران ،میزان اعتماد ادراک شده خریداران نسبت به فروشگاه و کیفیت ادراک شده
آنها با میانگین ارزیابی بین  3/0و  3/9و انحراف معیار بین  1/130و  1/139در سطﺢ
باالتر از متوسط ارزیابی میشود ،ولی همچنان نیاز به تقویت و بهبود احساس میشود.

George & Mallery
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برازش مدل اندازهگیری تحقیق
قبل از مدلسازی معادلۀ ساختاری ،از دو اعتبار همگرایی 0و اعتبار افتراقی 0جهت
بررسی اعتبار سازۀ 3مدل استفاده شد .بر این اساس به غیر سوال  1و  ،00بارهای
عاملی همۀ سؤالهای پرسشنامه معنادار و بیشتر از  1/1شد ،و بقیه سوالهایی که
دارای بار عاملی معنادار و کمتر از  1/1شدند ،با باال بودن شاخﺺ  AVEدر فرایند
تحلیل باقی ماندند و در نتیجه اعتبار همگرایی مدل نیز تأیید شد .ماتریس همبستگی نیز
جهت سنجش اعتبار افتراقی استفاده شد .مطابق با آن ،همبستگی بین هر دو بعد مدل
کمتر از جذر  AVEبدست آمد ،لذا عدم همپوشانی بین شاخﺺهای مدل تحقیق نیز تأیید
شد .بنابراین برمبنای تأیید اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی ،اعتبار سازۀ مدل نیز تأیید
شد .در جدول  0نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویهها و در جدول  3ماتریس
همبستگی شاخﺺهای مدل قابل مشاهده است.
جدول  -1نتايج تحلیﻞ عاملی تأيیدی ( )CFAبرای گويههای پرسشنامه
گويه

بار عاملی

آمارۀ t

نتیجه

گويه

بار
عاملی

آمارۀ t

نتیجه

0

1/201

01/230

معنادار

03

1/180

0/301

معنادار

0

1/810

00/813

معنادار

00

1/829

08/030

معنادار

3

1/312

0/093

معنادار

01

1/239

00/019

معنادار

0

1/001

3/201

معنادار

09

1/231

00/018

معنادار

1

1/091

0/900

غیرمعنادار

08

1/820

02/031

معنادار

9

1/993

1/991

معنادار

02

1/183

00/218

معنادار

8

1/990

0/190

معنادار

09

1/822

30/018

معنادار

2

1/119

3/381

معنادار

01

1/200

39/080

معنادار

9

1/920

0/393

معنادار

00

1/208

39/399

معنادار

01

1/908

0/823

معنادار

00

1/211

30/199

معنادار

00

1/900

0/091

معنادار

03

1/890

09/203

معنادار

00

-1/012

0/391

غیرمعنادار

1.

Convergent Validity
Discriminant Validity
3. Construct Validity
2.
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جدول  -1ماتريس همبستگی ابﻌاد اصلی مدل تحقیق
اعتماد به فروشگاه

0/111

کیفیت ادراک شده

خرید بدون برنامه

فروش انطباقی
0/111

فروش انطباقی

0/111

1/001

خرید بدون برنامه

0/111

1/031

1/388

کیفیت ادراک شده

1/939

1/001

1/313

اعتماد به فروشگاه

برازش مدل ساختاری تحقیق
مدل ساختاری برازش شده تحقیق در شکل  0قابل مشاهده است .بر اساس آن ،تنها 9
درصد از تغییرات متغیر خرید بدون برنامه ،تحت تأثیر اعتماد مشتری ،کیفیت ادراک
شده و رفتار فروش انطباقی قابل تخمین است و  90درصد دیگر تحت تأثیر عوامل
دیگری است که در مدل لحاظ نشده است .همچنین ضریب تعیین بدست آمده نشان
میدهد که  00درصد از تغییرات اعتماد مشتری از متغیر رفتار فروش انطباقی و کیفیت
ادراکی مشتریان بدست میآید و  12درصد باقی آن به عوامل دیگری باز میگردد.
نهایتا  00درصد از تغییرات متغیر کیفیت ادراک شده تحت تأثیر رفتار فروش انطباقی
شکل میگیرد و  29درصد تحت تأثیر عوامل دیگر است .شاخﺺ برازندگی نیکویی
برازش برای متغیر خرید بدون برنامه  ،1/09متغیر کیفیت ادراک شده  1/31و برای
متغیر اعتماد مشتری  11درصد است.

شکﻞ  -1تخمین استاندارد مدل ساختاری تحقیق

 851نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 8400

آمارۀ آزمون تی .استیودنت برای تأیید یا رد فرضیههای تحقیق به کار رفته است بدین
صورت که در سطﺢ خطای  1/11اگر مقدار آمارۀ  tکمتر از  0/99باشد ،فرضیۀ
مطرحشده تأیید نمیشود .بر این اساس اثر رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون برنامه
مشتریان ،مطابق با جدول  0و شکل  ،0دارای ضریب مسیر  1/139است و از آنجا که
مقدار آمارۀ  1/119 tبهدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که ضریب مسیر مذکور با
اطمینان  91درصد معنادار نیست؛ به این مفهوم که اثر رفتار فروش انطباقی بر خرید
بدون برنامه مشتریان در فرضیۀ اول تحقیق با احتمال  91درصد معنادار نیست .این
در حالی است که پژوهشهای پیشین همچون ماتیال و ویرتز ( )0110و سهرابی و
همکاران ( )0103رفتار فروشنده را در شکل گیری رفتار بدون برنامه مشتریان اثرگذار
معرفی کردهاند.
در فرضیۀ دوم تحقیق اثر متغیر اعتماد مشتری بر خرید بدون برنامه ،مطابق با
جدول  0و شکل  ،0ضریب مسیری با مقدار  1/081دارد .با توجه به اینکه مقدار آمارۀ
 0/398 tاز مقدار  tبرابر با  0/99در سطﺢ معناداری  1/11بیشتر است؛ نتیجه گرفته
میشود این ضریب مسیر با اطمینان  91درصد معنادار است .به این مفهوم که اثر
اعتماد مشتری بر خرید بدون برنامه مشتریان در فرضیۀ دوم با احتمال  91درصد
معنادار است .همانطور که این رابطه در پژوهش پارک و دتیز ( )0119و سهرابی و
همکاران ( )0103نیز به تأیید رسیده است.
در فرضیه سوم تحقیق اثر کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه بر خرید بدون
برنامه مشتریان مطابق شکل  0و جدول  0دارای ضریب  1/112با مقدار آماره 1/190 t
است که این مقدار در سطﺢ خطای  1/11معنادار نیست .بنابراین کیفیت ادراک شده از
برند فروشگاه اثر مستقیمی بر خرید بدون برنامه مشتریان ندارد .این نتیجه برخالف
آن چیزی است ک یوبی و همکاران ( )0111و سهرابی و همکاران( )0103در پیشینه
پژوهش بدان اذعان داشتهاند.
اثر تعدیل گری متغیر اعتماد مشتری در رابطه بین رفتار فروش انطباقی و خرید
بدون برنامه مشتریان با محاسبه ضریب اثر متغیر تعاملی به میزان  -1/012با آماره
 1/829 tمطابق جدول  0و شکل  0معنادار بدست نیامد .بنابراین فرضیه چهارم تحقیق
در این رابطه مورد تأیید قرار نمیگیرد .اما بر اساس جدول  ،0مشخﺺ شد اثر
غیرمستقیم رفتار فروش انطباقی بر خرید بدون برنامه مشتریان برابر است با:
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 =)1/031 ×1/081( + )1/382 ×1/191×1/081( =1/18ضریب مسیر غیرمستقیم
با توجه به معناداری این ضریب در روابط مستقیم در سطﺢ تشخیﺺ  1/11میتوان
نتیجه گرفت که فرضیۀ پنجم تحقیق مبنی بر اثر میانجی اعتماد مشتری در رابطۀ بین
رفتار فروش انطباقی و خرید بدون برنامه تأیید میشود .این موضوع به نوعی تأیید
کننده ادعای پرهیزی گشتی ( )0321در پژوهش خود پیرامون رابطه اعتماد مشتریان و
دستیابی به موفقیت و منافع سازمانی از طریق رفتار خرید مشتریان است.
در فرضیه ششم تحقیق ،ضریب اثر رفتار فروش انطباقی بر کیفیت ادراک شده از
برند فروشگاه مطابق جدول  0و شکل  0با مقدار  1/382و آماره  2/191 tدر سطﺢ
تشخیﺺ  1/11معنادار بدست آمد و مورد تأیید قرار گرفت .در نهایت ،در بررسی اثر
میانجی متغیر اعتماد به برند در رابطه بین کیفیت ادراک شده از برند فروشگاه و خرید
بدون برنامهریزی با میزان اثر غیرمستقیم  1/013باتوجه به معناداری ضرایب متغیرها
در روابط مستقیم در سطﺢ تشخیﺺ  1/11معنادار بدست آمد ،لذا میتوان نتیجه گرفت
که فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر اثر واسط اعتماد به برند در رابطه بین کیفیت ادراک
شده از برند فروشگاه و خرید بدون برنامه مشتری تأیید میشود .جدول ،0نتایج آزمون
فرضیههای تحقیق را بهطور خالصه نشان میدهد .در همین راستا ورهوئف و همکاران
( )0110و لیانگ و چن ( )0119نیز بیان میکنند که اعتماد بر ارجاع بیشتر و افزایش
تعداد دفعات خرید کاال و خدمات موثر است.
جدول  -4ضريب رگرسیونی و مﻌناداری فرضیههای تحقیق
فرضیه

مسیر

ضريب رگرسیونی

t

نتیجه

0

فروش انطباقی ← خرید بدون برنامه

1/139

1/119

رد

0

اعتماد مشتری ← خرید بدون برنامه

1/081

0/398

تأیید

3

کیفیت ادراکی ← خرید بدون برنامه

1/112

1/190

رد

1

فروش انطباقی ← اعتماد مشتری ← خرید بدون برنامه

1/18

<0/99

تأیید

9

فروش انطباقی ← کیفیت ادراکی

1/382

2/191

تأیید

8

کیفیت ادراکی ← اعتماد مشتری ← خرید بدون برنامه

1/013

<0/99

تأیید

فرضیه

اﺛر تﻌديﻞگری اعتماد مشتری

ضريب متغیر تﻌاملی

t

نتیجه

0

رفتار فروش انطباقی ← خرید بدون برنامه

-1/012

1/829

رد
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نتیجهگیری و پیشنهاد
این تحقیق با هدف بررسی نقش فروش انطباقی فروشندگان فروشگاه بر خرید بدون
برنامهریزی با در نظر گرفتن نقش اثرگذار اعتماد مشتری و کیفیت ادراک شده آنها بنا
نهاده شد .نتایج تحقیق ،پیشنهادات و اشارات صریحی برای مدیران و متولیان مراکز
خرید فروشگاهی دارد .با توجه به یافتههای تحلیلی تحقیق ،ضرایب رگرسیونی معنادار
مدل تحقیق و اهمیت ﻇهور رفتار فروش انطباقی فروشندگان در کیفیت ادراک شده
مشتریان و همچنین نقش اعتماد مشتری با توجه به ضرایب معنادار آن در ارتباط
مستقیم با رفتار خرید بدون برنامه مشتریان و نقش واسط آن در مدل برازش شده،
فروشندگان باید تمرکزشان را بر جلب رضایت مشتریان از طریق انطباق با سالیق،
نیازها ،عالیق و شرایط آنها قرار دهند تا با اعتماد سازی در مشتریان ،آنها را جذب
مراکز خود نمایند و در بلند مدت رابطه آنها را با خود حفظ کرده تا بتوانند به اثربخشی
اقدامات بازاریابی خود به ویژه تأثیرگذاری بر رفتار خرید مشتریان دست یابند .به
ویژه آنکه در مراکز خرید بزرگ ،بیشترین مالحظات بازاریابان میتواند بر خریدهای
بدون برنامه مشتریان تمرکز داشته باشد چرا که مشتریان بیشتر از هر موقعیت دیگری
بر عوامل شرایطی توجه دارند .بنابراین در این راستا باید آن دسته از عواملی را که در
ایجاد و تقویت اثربخشی بازاریابی خرید بدون برنامه مؤثرند ،بهبود بخشند .مشتریان
در هنگام خریدهای بدون برنامه بیشتر بر اساس میانبرهای ذهنی تصمیم گیری خود
اقدام به خرید خواهند کرد ،بنابراین طبق نتیجه آزمون فرضیه اول و چهارم تحقیق
رفتار فروش انطباقی فروشندگان تا زمانی که در مشتری اعتماد آفرین نباشد ،به طور
مستقیم نقشی در تصمیم به خرید بدو ن برنامه مشتری ایفا نخواهد کرد و فروش
انطباقی فروشندگان مراکز خرید با ابزارهای اعتمادساز در ذهن مشتریان میتوانند
ریسک خرید را برای آنها کاهش دهد تا بتوانند نسبت به خرید بدون برنامه خود با
اطمینان بیشتری اقدام نمایند .این موضوعی است که در نتیجه آزمون فرضیه دوم
تحقیق نیز به خوبی مشهود است .بنابراین فروشندگان چنین مراکز خریدی باید تمرکز
خود را بر تقویت این عامل در بستر سازمانی خود قرار دهند .فروشندگان میتوانند
انتظارات مشتریان خود را از طریق اقداماتی در زمینه شناسایی نیاز مشتریان و ارایه
محصول مناسب به آنان ،برآورده سازند و با ایجاد تصویر ذهنی مطلوب و مثبت در
مشتریان ،خرید آنی را در آنها افزایش دهند .همچنین مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیه
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ششم و هفتم تحقیق ،دقت در ارائه محصوالت به مشتریان به لحاظ کیفیت تولید ،کیفیت
توزیع ،تناسب قیمت و به کارگیری فناوریهای روزآمد موجبات ارزیابی و انتخاب
مثب ت مشتریان و گرایش آنها به برندی که تحت پوشش نام آن محصول عرضه میشود
و با سایر برندها مورد رقابت قرار میگیرد را فراهم میآورد و در نتیجه تحریک خرید
آنی مشتریان را در مواجه با آن به همراه خواهد داشت .بدین ترتیب فروشندگان
میتوانند بر اساس استراتژی بازاریابی مناسب ،برنامهریزیهای بازاریابی خود را در
جهت رفع نیازها و خواستههای بازار هدف ارائه دهند .فروشندگان به منظور کسب
هوشمندی و افزایش توانایی و آمادگی الزم جهت انتخاب و بروز رفتار مناسب در
برخورد با مشتریان ،پیش از آغاز کار ،باید خود را ملزم به گردآوری اطالعات مورد
نیاز پیرامون ویژگی های مشتریان بدانند .در این شرایط فروشنده با آمادگی بیشتری
وارد مذاکره شده و درک و تحلیل آنها از رویدادهای فروش مشتری مدارانه نیز باالتر
خواهد بود .وجه ممیزه رفتار فروش انطباقی نسبت به سایر رفتارها ،استفاده از
اطالعات برای تغییر رفتار ،در شرایط برخورد با مشتری است ،به ویژه اینکه چنین
موضوعی در شرایط خرید بدون برنامه مشتریان جوابگو خواهد بود .فروشنده باید
قادر به این تغییر رفتار باشد ،لذا آموزش و تمرین و تکرار این رفتار میتواند سبب
موفقیت فروشنده در برخورد با مشتریان گردد.
مطالعات انجام شده در حوزه فروش نشان میدهد عملکرد فروشنده عمدتا تابعی از
شخصیت ،دانش ،تالش و استراتژیهای او در مواجهه با مشتری است (اندرسون و
همکاران ،0112 ،رپ و همکاران .)0119 ،در پژوهش حاضر این موارد بررسی نشدهاند؛
که میتواند موضوع پژوهشهای آتی قرار گیرد.
همچنین از نظر مکانی دادههای این تحقیق متعلق به حوزه جغرافیایی شهر مشهد و
مشتریان حاضر در مرکز خرید پرومای مشهد می باشد .ممکن است در سایر شهرهای
کشور و سایر فروشگاهها نتایج متفاوتی حاصل شود .بنابراین مقایسه نتایج این
پژوهش با پژوهشهایی که در حوزهها و صنایع دیگر انجام شده باشد بر قوت
یافتههای تحقیق میافزاید.
همچنین علیرغم اینکه در پژوهشهای بینالمللی متغیرهای مستقل تحقیق توانستهاند
سهم باالیی را در شکلگیری خرید بدون برنامه مشتریان ایفا کنند ولی در بستر مورد
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مطالعه این تحقیق چنین موضوعی تحقق پیدا نکرده است که خود مطالعهای اکتشافی
.جهت شناسایی عوامل مؤثر در خرید بدون برنامه در بستر فروشگاه پروما را میطلبد
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