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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزههای خرید بر انتخاب فعالیتهای تجاری مسافران با نقش
تعدیلکننده فشار زمانی و گرایش به خرید ناگهانی در فرودگاه اهواز است .این پژوهش ازنظر هدف
کاربردی ،از نظر نوع همبستگی و از نظر زمان مقطعی میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،مسافران
پروازهای داخلی فرودگاه بینالمللی اهواز میباشند که  583نفر به روش نمونهگیری ساده انتخاب شدند.
پرسشنامه این پژوهش دارای چهار متغیر بود که ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی متغیرهای انگیزههای
خرید ،انتخاب فعالیتهای تجاری ،فشار زمانی و قصد خرید ناگهانی به ترتیب ،0/853 ،0/870 ،0/325
 ،0/317به دست آمد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از دو نرمافزار  SPSSو  Smart-PLSاستفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه خرید بر فعالیت تجاری مسافران در فرودگاه تأثیر مثبت و معناداری
دارند .همچنین نقش تعدیلکننده فشار زمانی در تأثیر انگیزه خرید بر فعالیتهای تجاری مسافران مورد
تأیید قرار گرفت .درحالیکه نقش تعدیلکننده خرید ناگهانی در تأثیر انگیزه خرید بر فعالیتهای تجاری
مسافران معنادار نبود .در نهایت نیز با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادهای کاربردی داده شد.
کلمات کلیدی
انگیزههای خرید ،فعالیتهای تجاری ،فشار زمانی ،خرید ناگهانی

-1گروه مدیریت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایرانacheshmehkhavar@gmail.com.
 -2گروه مدیریت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول) bakhshandeh.iauahvaz@gmail.com
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مقدمه
فرودگاهها گسترهای از خدمات و امکانات را برای مسافران خود تهیه میکنند که شامل پایانهها و
سالنها ،امکانات بارگیری کیف و چمدانها ،پارکینگ برای خودروها ،مراکز خرید و ...میباشند (تالیوری
و سارکیس .)2003 ،1در دنیا پایانههای پروازهای خارجی را به صورت ویترینی جذاب طراحی میکنند
تا فرهنگ ،توان مدیریتی و ظرفیتهای گردشگری خود را در منظر چشمان گردشگران قرار داده و به
همین دلیل الزم است در سطح فرودگاهها و سالنها و پایانههای پروازی سرویسها و خدمات با کیفیت
و مناسبی به مسافران ارائه شود (مارتین و سیجاس .)2002 ، 2اپولد و کسردا )2002( 5و فورست و
همکاران )2011( 4نتیجه گرفتند که فضای منطقه تجاری ،تعداد مسافران پروازهای داخلی و بینالمللی،
نسبت مسافران تجاری ،تعداد پروازها ،و تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر مهمی بر درآمدهای غیر
هوانوردی یک فرودگاه دارد.
در مطالعات مربوط به خردهفروشی ،انگیزه خرید 3برای توصیف رفتار خرید حائز اهمیت است
(مورسچت 2و همکاران .)2003 ،به علت تنوع انگیزه افراد برای خرید ،مصرفکنندگان رفتار خرید متنوعی
دارند (لین 7و همکاران .)2010 ،انگیزههای خرید که توسط گوئنز 8و همکاران ( )2001کشف شد شامل
فرودگاهی ،فضا و اتمسفر فرودگاه ،تجربهای و کارکردی بوده ولی انگیزههای خرید که توسط چانگ 3و
همکاران ( )2015به آن اشارهشده شامل کارکردی ،تجربهای و نژادی میباشد درحالیکه انگیزههای خرید
که توسط لین و چن )2015( 10بررسی شد شامل محیط و ارتباطات ،قیمت و کیفیت مطلوب و فرهنگ
و اتمسفر بوده است .خرید در فرودگاه به خاطر وجود محدودیت زمانی و یا هیجان ،استرسزا بوده و این
مسئله باعث تغییر رفتار و خرید ناگهانی 11مسافران خواهد شد .با این وجود بعضی از خریدها در فرودگاه
هنوز بر اساس تصمیم از قبل برنامهریزیشده صورت میپذیرد (ولکاوا .)2003 ،12از آنجاییکه
خردهفروشی جز مهمی از بازرگانی فرودگاه های مدرن است ،درک رفتار خرید در فرودگاه برای
استراتژیهای خردهفروشی مورد استفاده بسیار مهم است .خرید در فرودگاه شباهتی به خرید در مراکز
خرید شهری نداشته چرا که خریداران مراکز خرید شهری ،به قصد خرید به آنجا رفته درحالیکه مسافران
برای سفر به فرودگاه میروند (چانگ .)2013 ،امروزه بهطور فزایندهای فرودگاهها راهبرد توسعهای برای
بهینهسازی ترکیب خردهفروشی دارند که شامل برندهای باکیفیت باال و قیمتهای معین تضمینشده
مراکز خرید در مقابل رویکرد اربابمابانه که مسافران فرودگاه را بهعنوان اسیری که اغلب یکبار خرید
میکنند در نظر میگیرند (نایت .)2003 ،15استفاده از نمایش بصری محصوالت موجب افزایش رفتار
خرید ناگهانی میگردد (کیم .)2005 ،14مایول و ادلند )1337( 13اینگونه استدالل کردند که تأثیر فشار
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زمانی 12میتواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد زیرا برخی افراد فشار زمان را نوعی چشمانداز میدانند
و برخی دیگر آن را موقعیت در نظر میگیرند .محدودیت زمان میتواند اولویت و درجهبندی شخصی
کارهای متفاوت افراد را تغییر دهد و باعث ایجاد بهترین انتخابها شود (سلیم ،حق شاه و وقاس، 17
.)2011
فرودگاه اهواز یکی از مهمترین فرودگاههای جنوب ایران و یکی از پرترافیکترین فرودگاههای کشور
محسوب میشود .آمار مسافران خروجی پروازهای داخلی در سال  1525238 ،1533میلیون نفر و
درآمدهای غیرهوانوردی حاصلشده  000،000،242،24ریال بوده است ،این آمار در سال ،1532
 14833541میلیون نفر و درآمدهای غیرهوانوردی  000،000،240،45ریال و در سال ،1537
 1137484میلیون نفر و درآمدهای غیرهوانوردی  000،720،134،30ریال شده است که نشان از ظرفیت
قابلتأمل و قابلبرنامهریز ی برای افزایش درآمدهای غیرهوانوردی در فرودگاه اهواز دارد .پس از
بررسیهای پژوهشگر مشخص شد تاکنون پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجامنشده است و از
این نظر این پژوهش ،نگاهی تازه به مسئله مورد بررسی دارد .بنابراین ،نتایج این مطالعه میتواند اطالعات
سودمندی برای مدیریت و برنامهریزی خردهفروشیها در فرودگاه فراهم نماید .از این رو این پژوهش
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که فشار زمانی و خرید ناگهانی تأثیر انگیزههای خرید مسافران بر
فعالیتهای تجاری آنها را تعدیل مینماید؟
مبانی نظری پژوهش
انگیزه خرید
مسافرانی که برای تفریح به سفر میروند (در مقابل مسافران کاری) به خاطر اینکه اوقات بیشتری را
در پایانههای فرودگاه سپری میکنند در معرض انگیزههای خرید تفریحی و سرگرمی قرار دارند (وستر،18
 .)1332گوئنس و همکاران ( )2001سه نوع از انگیزههای خرید در فرودگاه را دستهبندی میکنند :انگیزه
کارکردی ،13انگیزههای

اجتماعی20

و انگیزه تجربی یا لذتجویانه .21انگیزه خرید محرک رفتار

مصرفکنندگان است که آنها را به بازار میکشاند تا نیازهای درونی آنها را برآورده سازد (جین

وکیم22

 .)2005 ،تائوبر 25در مقاله خود با مصاحبه انفرادی از زنان و مردان انگیزههای خرید را به دودسته
انگیزههای اجتماعی که شامل بودن در اجتماع ،جذب گروه همساالن ،شأن و منزلت اجتماعی ،لذت
دادوستد و انگیزههای فردی که متشکل از ایفای نقش ،تفریح و سرگرمی ،احساس رضایت شخصی ،انگیزه
حسی و فعالیتهای فیزیکی ،میباشند ،تقسیمبندی کرده است (حیدر زاده هنزائی و بهرامی جاه.)1534 ،
مصرف مربوط به خوشی ،شکلی از رفتار مصرفکننده است که با جنبههای احساسی و خیالی تجربه
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مشتری با محصوالت در ارتباط است .صدا ،مزه ،رایحه ،تصاویر بصری ،جستوجوی احساسی و
برانگیختگی هیجانی ازجمله انگیزههای لذتجویی در فرد هستند (کنجکاو منفرد و همکاران.)1534 ،
فعالیتهای تجاری در فرودگاه
مسافران پروازها دراثنای فرآیندهای هوانوردی و قبل از سوارشدن به هواپیما ،زمانهای باقیمانده
خود را در سایر فعالیتهای که جزئی از مسافرت هوایی آنها نبوده است ،صرف میکنند

(پوستورینو24

و همکاران .)2013 ،فعالیت های غیر هوانوردی در دهه اخیر به خاطر نقشی که در افزایش درآمدهای
هوانوردی فرودگاه داشته است حرکتی شتابان به خود گرفته است (گراهام .)2003 ،23ارائه فعالیتهای
غیر هوانوردی در فرودگاه قبل از مرحله چک امنیتی ممکن است صفهای طوالنی را در بازرسی امنیتی
کاهش دهد

(کاالکو22

و همکاران.)2013 ،

لیو27

و همکاران ( )2014تمرکز خود را بر زمانبندی

فعالیتهای مسافران گذاشته و مدلی حلقهای برای فعالیتهای مسافران در فرودگاه ارائه نمودند که
شامل :بیشترین تکرار ،کمترین تکرار ،کُشنده زمان و فعالیت خرید میباشد .پوپویچ 28و همکاران ()2010
فعالیتهای تجاری در فرودگاه را به دو دسته تقسیمبندی کردند که شامل :فعالیتهای اختیاری مربوط
به سفر مثل تبدیل پول و فعالیتهای که مربوط به سفر نبوده مثل خرید ،میباشند.
خرید ناگهانی
خرید ناگهانی میتواند به علت خرید لذتجویانه (پارک 23و همکاران )2012 ،و تشویق انگیزه خرید
سودمندانه یک فرد (لی و نامهو )2017 ،50باشد( .بالل احمد 51و همکاران )2013 ،خرید ناگهانی را اثر
ترغیبکننده شخص به خرید به دلیل زمینه ذهنی فردی و تجارب گذشته میداند .پژوهشهای متعددی
ارتباط بین رفتار مشتریان و خرید ناگهانی را تائید نموده است (اتولکار وکساری .)2017 ،52احتمال
بیشتری وجود دارد که مشتریانی با نمره قصد خرید ناگهانی باالتر ،در فروشگاههای خردهفروشی ،بهصورت
ناگهانی خرید نمایند (موهان و همکاران .)2015 ،هنگامیکه مصرف کنندگان بهصورت ناگهانی خرید
میکنند فاصله زمانی میان دیدن کاال و خرید آن بسیار کوتاه بوده و تصمیم خرید بسیار عجوالنه اتخاذ
شده و احتمال ارزیابی محصول وجود نداشته و خرید به خاطر جمعآوری اطالعات بیشتر ،مقایسه
فروشگاهها ،گرفتن مشورت به تعویق نمیافتد (جونز 55و همکاران .)2005 ،خرید آنی به پدیدهای کامالً
شناختهشده در بسیاری از کشورها تبدیلشده است و امروزه خرید محصوالت جدید ،بیشتر تابع خرید
آنی است تا خرید با برنامهریزی قبلی (نیکبخت و همکاران)1534 ،
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فشار زمانی خرید
زمانی که مشتری برای خرید در اختیار دارد معیاری تعیینکننده برای انجام خرید بهصورت ناگهانی
است ،یعنی زمان بیشتری که شخص برای جستجو در محیط فروشگاه صرف میکند (بتی و فرل.)1338 ،
فشار زمانی ،معکوس زمان موجود خریدار برای انجام عمل خرید بوده که بهعنوان یک متغیر موقعیتی بر
تصمیم خرید در یک محیط فروشگاهی عمل میکند و بر خرید ناگهانی تأثیر منفی دارد ،زیرا در آن
هنگام مشتریان ممکن است احساس یاس و ناامیدی برای خرید یا مشاهده اجناس به خاطر کمبود زمان
داشته باشند (گرا 54و همکاران  : 2014،لین و چن .)2015،در بعضی مواقع مصرفکنندگان در حالت
روانی بیشتری برای خرید نسبت به سایر اوقات میباشند (سولومون 53و همکاران .)2002 ،بهطورکلی
مصرف کنندگانی که تجربه فشار زمانی متوسط و باالیی دارند نسبت به مصرفکنندگانی که در موقعیت
فشار زمانی و استرس کمتری قرار دارند باحالت روانی منفیتری وارد فروشگاه میشوند (بارون و برونفن،52
 .)1334این حالت روانی منفی درنتیجه نقصان ارزیابی فروشگاه و اجناس درون آن میباشد .فشار زمانی
عامل مهمی در استرس هنگام خرید است (ایلوت و میشل .)1333 ،57سونگ و کیم )2012( 58دریافتند
که تأثیر فشار زمانی بر ریسک ادراکشده و قصد خرید ممکن است بهعنوان تابعی از خرید ناگهانی
متفاوت باشد .مصرفکنندگان با رفتار خرید ناگهانی باالتر ممکن است ادراک ریسک کمتر و قصد خرید
بیشتری نسبت به مصرفکنندگانی که رفتار خرید ناگهانی پایینتری دارند ،داشته باشند .فشار زمانی
عاملی منفی در تصمیمگیری و رفتار آگاهانه میباشد .افراد در هنگام فشار زمانی انتخابهای بر مبنای
معلومات خود را محدود نموده تا بتوانند بهسرعت تصمیمگیری نمایند (ساوالینن .)2002 ،53فشار زمانی،
از پردازش کامل و عمیق اطالعات جلوگیری کرده و افراد را به بسته شدن شناختی بکشاند (اسماعیلپور
و همکاران.)1532 ،
توسعه فرضیهها
تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری مسافران در فرودگاه
در مقایسه با مکانهای خرید روزانه و روزمره ،محرکها و موقعیتهای غیرعادی در یک فرودگاه
میتوانند انگیزههای خریدی را در مسافران تحریک کنند که با انگیزههای مربوط به خریدهای عمومی
تفاوت دارند .نتایج آنها نشان میدهد  53درصد از کاربران فرودگاه در این محیطها به خریدار تبدیل
میشوند که نشاندهنده اثرات محیط فرودگاه و عوامل روانشناختی مربوط به مسافرتهای هوایی بر
روی رفتار خرید مسافران است .عالوه بر این ،خرید هدیه برای یک دوست یا خرید محصوالت معاف از
حقوق گمرکی (عمر و کنت ،)2001 ،40بهعنوان یکی از اهداف اصلی خرید درزمینه خردهفروشی هواپیما
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در نظر گرفته میشود (پرنگ،چو و لیائو .)2010،41بیشترین فعالیتهای تجاری مسافران در فرودگاه به
فروشگاههای کوچک خواروبارفروشی ،فروشگاههای تخصصی ،فروشگاههای معاف از مالیات ،خدمات غذا
و نوشیدنی ،تسهیالت خدمات مسافری ،امکانات تفریحی و تبلیغات فرودگاهی مربوط میشود .بهمنظور
افزایش رضایت مسافران و خرید آنها از فروشگاههای خردهفروشی و استفاده از امکانات تفریحی بعضی
از فرودگاهها پا را فراتر نهاده  ،بهعنوان نمونه ،فرودگاه شیفول 42در هلند امکانات کازینو و بازی گلف
بهصورت سهبعدی و فرضی و فرودگاه چانگی 45در سنگاپور از مسافران به شیوهای خاص با تجهیزات
استخر و حمام پذیرایی مینمایند (کیم و شین .)2001 ،بنابراین فرضیهای بهصورت زیر مطرح میشود:
فرضیه اول :انگیزههای خرید مسافران بر فعالیتهای تجاری آنها در فرودگاه تأثیر معناداری دارد.
نقش تعدیلگر فشار زمانی در تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری مسافران
بووز )2002( 44زمان و احساسات را بهعنوان دو مورد از عوامل کلیدی در نظرمی گیرد که بر روی
رفتارهای خرید مسافران در پایانه یک فرودگاه بینالمللی تأثیرگذار هستند .بهطور ویژه ،هیجان مسافران
بعد از ورود به فرودگاه و دریافت کارتهای پرواز خود باال باقی میماند ،درحالیکه سطوح استرس آنها
کاهش پیدا میکند (توماس .)1337 ،43مطابق با منحنی استرس سفر ،سطوح استرس مسافران در طول
زمان سپریشده در فرودگاه تغییر میکند (سچولونیک .)2000 ،42این منحنی دوره زمانی بین مهاجرت
و بازرسی امنیتی پیش از سفر را بهعنوان بخش مشتریان اسیرشده نامگذاری میکند ،زیرا سطوح استرس
به مقدار قابلتوجهی در این مدت کاهش پیداکرده و مسافران برای انجام فعالیتهای تجاری اشتیاق پیدا
میکنند .لی 47و همکاران ( )2018در مطالعهای دریافتند که فشار زمانی بر خرید آنی در فرودگاه تأثیر
معناداری دارد .بنا بر نظر کیم و کیم ،)2008( 48سطح فشار زمانی میتواند به مقدار قابلتوجهی اثر لذت
خرید بر روی گرایش گشتوگذار مسافر را تعدیل کند .گزارششده است مسافران تفریحی زمان بیشتری
را در مقایسه با مسافران کاری در پایانه فرودگاه سپری میکنند ،بهطوریکه مسافران کاری معموالً فشار
زمانی بیشتری را احساس مینمایند (توسیک .)1332 ،43عالوه براین ،تورس ،دومنیگوز ،والدز و

آزا30

( )2003دریافتند هنگامی که زمان سوارشدن کمتر از  43دقیقه طول میکشد ،مسافران کاری ،خرید
بیشتری نسبت به مسافران تفریحی انجام میدهند .دهر و نولیس )1333( 31در مطالعهای دریافتند
هنگامیکه فشار زمانی زیاد است ،احتمال دارد مصرفکنندگان انتظارات خود و خرید ناگهانی را کاهش
دهند .به همین خاطر است که فرودگاهها در پایانههای مسافری خود فروشگاهها را دایر مینمایند .بنابراین
فرضیهای بهصورت زیر مطرح میشود:
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فرضیه دوم :فشار زمانی تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری مسافران در فرودگاه را تعدیل
میکند.
نقش تعدیلگر خرید ناگهانی در تأثیرانگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری مسافران
خرید ناگهانی به تصمیمگیری آنی و برنامهریزی نشده برای خرید اشاره میکند (مک گلدریک،32
 .) 1330دالیل غیر اقتصادی مانند سرگرمی ،وسواس و لذتهای اجتماعی یا احساسی میتوانند
مصرفکنندگان را برای خرید آنی تحریک کنند (هاسمن .)2000 ،35توماس ( )1337این موضوع را تحت
بررسی قرار میدهد که چگونه تغییرات احساسی از لحاظ سطح استرس و هیجان میتوانند بر روی رفتار
خرید آنی مسافران در محیط یک فرودگاه تأثیرگذار باشند .مسافران بعد از دریافت کارتهای پرواز خود
سطوح استرس کمتری را تجربه میکنند ،اما دورهای با سطح هیجان باال در آنها القا میشود که از آن
با نام ساعات شادی 34یاد میبرند (سچولونیک .)2000 ،33به دلیل اثرات روانشناختی مختلفی که ناشی
از صفتهای هنجاری و انتظارات متفاوت مسافران هستند ،انتظار میرود رفتار خرید ناگهانی به مقدار
قابلتوجهی بین گروه مشتریها تغییر کند .بنابراین ،شناخت و اثرگذاری بر روی گرایشهای خرید
ناگهانی مسافران بهعنوان دو روش عمده برای تقویت عملکرد مالی فرودگاهها در نظر گرفته میشوند
(عمر و کنت .)2001 ،از این رو فرضیهای بهصورت زیر مطرح میشود:
فرضیه سوم :خرید ناگهانی تأثیر انگیزههای خرید مسافران بر روی فعالیتهای تجاری آنها در
فرودگاه را تعدیل میکند.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و فرضیات ذکرشده ،مدل مفهومی پژوهش منطبق بر مطالعات لین و

چن32

( )2015میباشد.
خرید ناگهانی

فشار زمانی

انتخاب فعالیتهای تجاری

انگیزههای خرید

شکل : 9مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر نوع همبستگی ،ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان مقطعی است .جامعه آماری
این پژوهش ،شامل کلیه مسافران پروازهای داخلی فرودگاه بینالمللی اهواز است که  583نفر به روش
نمونهگیری ساده انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامهای با مقیاس طیف لیکرت )از
ال موافق) استفاده شده است .بهمنظور تأیید روایی پرسشنامه ،از روایی صوری استفاده
ال مخالف تا کام ً
کام ً
گردیده ،بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیمشده ،ابتدا در اختیار اساتید و کارشناسان قرار داده شده
تا در رابطه با سواالت پرسشنامه ،اظهارنظر نمایند و سپس نظرات آنها در پرسشنامه لحاظ و تغییرات
الزم انجام گردید .به منظور برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به وسیله نرمافزار SPSS
استفاده شد که یافتهها در جدول  1آورده شده است.
جدول  : 9ترکیب گویههای پرسشنامه و آلفای کرونباخ

گزینه
1
2
9
4

شاخص
انگیزه خرید
فعالیتهای تجاری مسافران
خرید ناگهانی
فشار زمانی

تعداد گویهها
3
5
5
9

آلفای کرونباخ
0/329
0/070
0/317
0/095

نتیجه
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

با توجه به اینکه ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالتر از  0/7بود بنابراین پایایی ابزار
سنجش مورد تائید قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیت شناختی
با توجه به اینکه سطح تحلیل این پژوهش مسافران فرودگاه اهواز بودند ،از این رو ویژگیهای جمعیت
شناختی مسافران پاسخدهنده به سؤاالت این پژوهش در جدول  2آورده شده است.
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جدول : 2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
ابعاد

فراوانی
157
249
10
125
193
03
24
7
115
200
70
15
121

درصد فراوانی
% 93/2
% 00/0
تعداد سفر با
هواپیما در
% 4/0
سال
% 91/2
% 94/7
% 22/9
% 0/0
میزان درآمد
(ماهیانه-
% 1/0
تومان)
% 20/7
% 50/0
% 17/5
% 9/0
تحصیالت
% 90/2

مرد
جنسیت
زن
کمتر از 20
بین  21تا 90
بین  91تا 40
سن
بین  41تا 50
بین  51تا 00
بیشتر از 00
تفریحی
هدف از کسبوکار
سفر
اداری
تدریس
گروهی
نوع سفر
فردی

273

% 03/0

مجموع

400

%100

فراوانی درصد فراوانی
ابعاد
% 29/2
39
 1تا  9سفر
% 92/5
190
 4تا  0سفر
% 10/5
74
 7تا  3سفر
% 3/0
93
 10تا  12سفر
% 10/0
04
بیش از  19سفر
% 11/9
کمتر و خود  1میلیون 45
% 29/7
35
 1تا خود  2میلیون
% 0/5
20
 2تا خود  9میلیون
% 20/0
00
 9تا خود  4میلیون
% 90/5
بیش از پنج میلیون 154
% 7/2
23
دیپلم و پایینتر
% 10/5
74
کاردانی
% 90/5
140
کارشناسی
% 27/9
103
کارشناسی ارشد
% 10/5
42
دکترا
مجموع

400

%100

آزمون فرضیههای پژوهش
در این پژوهش بهمنظور بررسی مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمرینوف
مشخص شد که سطح معناداری این آزمون برای تمامی متغیرهای پژوهش کمتر از  0/03میباشد و
بنابراین غیر نرمال هستند .لذا بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار  Smart-PLSکه توانایی
انجام مدلیابی معادالت ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون
کولموگروف -اسمرینوف در جدول  5آورده شده است.
جدول  : 9آزمون نرمال بودن (کولموگروف-اسمرینوف) متغیرها
متغیر
انگیزه خرید
فعالیتهای تجاری مسافران
خرید ناگهانی
فشار زمانی

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000

مقدار خطا
0/05
0/05
0/05
0/05

نتیجهگیری
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
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یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش به کمک نرمافزار  Smart-PLSنیز در ادامه آورده
میشود .ابتدا در شکل  2مدل در حالت استاندارد قابلمشاهده میباشد.

شکل :2مدل در حالت استاندارد

برای بررسی روایی مدلهای اندازهگیری از شاخصهای بار عاملی ،میانگین واریانس استخراج شده و
روایی واگرا ،همچنین برای پایایی این مدلها از ضرایب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی استفاده
شد .نتایج در جدول  5قابل مشاهده میباشد.
جدول: 9شاخصها و اندازهگیریهای مدل معادالت ساختاری
متغیرها
انگیزه خرید
فعالیتهای تجاری مسافران
خرید ناگهانی
فشار زمانی

مقدار AVE
0/023
0/040
0/745
0/740

مقدار آلفای کرونباخ
0/329
0/070
0/317
0/095

مقدار CR
0/397
0/037
0/395
0/037

مقدار R2
0/059
-

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود مقادیر میانگین واریانس استخراجشده باالی  ،0/3ضریب
آلفای کرونباخ باالی  ،0/7شاخص پایایی ترکیبی نیز باالی0/7میباشد که همگی قابلقبول میباشند.
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جدول : 8ماتریس فورنل-الرکر57
متغیر

انگیزه خرید

انگیزه خرید
فعالیتهای تجاری مسافران
خرید ناگهانی
فشار زمانی

0/739
0/700
0/200
0/294

فعالیتهای تجاری مسافران خرید ناگهانی فشار زمانی
0
0/004
0/925
0/992

0
0
0/009
0/931

0
0
0
0/009

در جدول  4نیز جذر میانگین واریانس استخراج شد ،تمامی متغیرها که روی قطر اصلی ماتریس قرار
دارند از اعداد روی سطر و ستون خود بیشتر میباشند که نشاندهنده تأیید روایی واگرا مدلهای
اندازهگیری است .جهت بررسی برازش در یک مدل کلی تنها از شاخص 38GOFاستفاده میشود .محدوده
شاخص  ،GOFعددی بین  0و  1است که وتزلس 33و همکاران ( )2003برای آن سه مقدار 0/01بهعنوان
مقدار ضعیف و 0/23بهعنوان مقدار متوسط و  0/52را بهعنوان مقدار قوی ،معرفی نمودند .شاخص نیکویی
برازش بهمنظور ارزیابی کلی مدل به شرح زیر محاسبهشده است:
= ̅̅̅2 = √0.653 × 0.692
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × R
GOF = √communalities
0.672
مقدار 0/272حاصلشده از محاسبه نیکویی برازش  GOFنشان میدهد که مدل اندازهگیری پژوهش
حاضر از برازش بسیار مناسب و قوی برخوردار است.

شکل : 9مدل در حالت ضرایب معناداری
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با توجه به در نظر گرفتن سطح اطمینان  33درصد برای آزمون فرضیههای پژوهش ،فرضیه اصلی
یعنی تأثیر انگیزههای خرید مسافران بر روی فعالیتهای تجاری آنها در فرودگاه و همچنین فرضیه
نقش تعدیلگر فشار زمانی در تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری درون فرودگاه تأیید میشود
اما فرضیه نقش تعدیلگر خرید ناگهانی در تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری درون فرودگاه
رد میشود .خالصه نتایج آزمون فرضیهها در جدول  3نشان داده شده است.
جدول : 5ضرایب معناداری Z
شماره

فرضیههای تحقیق

ضریب
مسیر
0/530

آماره t

نتیجه

9/013

پذیرش

انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری مسافران تأثیر دارد.
فرضیه اصلی
فشار زمانی تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری را
2/201 -0/053
فرضیه تعدیلگر1
تعدیل میکند.
خرید ناگهانی تأثیر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری را
1/744 0/010
فرضیه تعدیلگر2
تعدیل میکند.

پذیرش
رد

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزههای خرید بر انتخاب فعالیتهای تجاری مسافران با نقش
تعدیلکننده فشار زمانی و گرایش به خرید ناگهانی در فرودگاه اهواز میباشد .فرضیه اول تأثیر انگیزههای
خرید بر انتخاب فعالیتهای تجاری مسافران در فرودگاه بود که مورد تائید قرار گرفت .نتایج این فرضیه
نیز با پژوهش لین وچن ( )2015همخوانی دارد .فرضیه دوم بررسی تأثیر فشار زمانی بر انگیزههای خرید
مسافران بر روی فعالیتهای تجاری آنها در فرودگاه که مورد تائید قرار گرفت .یعنی رابطه انگیزه خرید
و فعالیت تجاری مسافران به وسیله فشار زمانی تعدیل میشود .نتایج این فرضیه نیز با پژوهش لین وچن
( )2015و سدی اقلو )2017( 20همخوانی دارد .فرضیه سوم تأثیر خرید ناگهانی بر انگیزههای خرید
مسافران بر روی فعالیتهای تجاری آنها در فرودگاه بود که مورد تائید قرار نگرفت و رد شد .یعنی رابطه
انگیزه خرید و فعالیت تجاری مسافران به وسیله خرید ناگهانی تعدیل نمیشود .درباره علت رد شدن این
فرضیه بررسیها و استداللها نشان میدهد که محصوالتی که در فرودگاه اهواز ارائه میشوند محصوالتی
معمولی و فاقد شهرت و آوازه باال میباشند؛ در واقع این محصوالت ،محصوالتی برند نبوده و از کیفیت
پایینی نیز برخوردار میباشند .این موارد باعث میشود که مشتریان صرفاً بر اساس برنامهریزیهای قبلی
و بر اساس نیاز خود برای خرید اقدام نمایند و خرید ناگهانی نتواند نقشی در رابطه انگیزههای خرید و
انتخاب فعالیتهای تجاری آنان ایفا نماید .الزم به ذکر است اگرچه نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در
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پژوهش حاضر با پژوهش لین وچن ( )2015همخوانی دارد اما با نتایج پژوهش لونگ لو)2014( 21
مطابقت ندارد.
با توجه به نتایج حاصله از آزمون فرضیهها و بررسی سؤالهای پرسشنامه ،برای بهبود و رفع مشکالت
پیشنهاد میشود:
پیشنهادها برای فرضیه انگیزههای خرید مسافران بر روی فعالیتهای تجاری آنها:
فروشگاههای خردهفروشی فرودگاه باید با اولویت کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران ،از کاهش
سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران به کمتر از حد مطلوب پرهیز کنند .همچنین با توجه به تأثیر
باالی فضا و نحوه چیدمان محصوالت بر باال بردن انگیزههای خرید مسافران مدیران فرودگاه میتوانند
توجه ویژهای به فضای داخلی و خارجی فرودگاه از نظر زیبایی نموده تا مسافران پروازهای فرودگاه،
احساس بودن در فضایی متفاوت از سایر فروشگاههای شهری نمایند و با به کارگیری تجهیزات به روز و
مدرن ،محیط فروشگاههای فرودگاه را برای خرید راحتتر و خوشایندتر نمایند .در این بین استفاده از
موسیقی جذاب ،رایحههای دلپذیر ،نور مناسب مخصوصاً برای خانمها حائز اهمیت است.
پیشنهادها برای فرضیه نقش تعدیلگر فشار زمانی بر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری:
مدیران فرودگاه اهواز نباید اهمیت عوامل مرتبط با زمان را در رویه خدمترسانی به مسافران نادیده
بگیرند .بنابراین ،فرودگاه و خردهفروشان باید عالوه بر تمرکز بر فضای فرودگاه ،توجه کافی به زمان
معامالت ،جریان ترافیک و همکاری با کارکنان فروش داشته باشند زیرا این موارد میتوانند فشار زمانی
مسافر را کاهش دهند .همچنین ،در صورت امکان اپراتورها باید کارکنان بازرسی مسافران با خطوط
هوایی همکاری تنگاتنگی داشته باشند تا مسافران از نقاط بازرسی امنیتی در فرودگاه گذشته و زمان
آنها اتالف نشود.
پیشنهادها برای فرضیه تعدیلگر خرید ناگهانی بر انگیزههای خرید بر فعالیتهای تجاری:
سازماندهی نامناسب فروشگاه ،جایگذاری نامناسب کاالها و نیاز به تالش مضاعف برای خرید توسط
مشتریان ،عموماً آنها را آزرده خاطر و نگران میکند ،در حالیکه با استقرار کاالهای مکمل در کنار هم
میتوان کاالهایی را به سبد خرید مصرفکنندگان افزود .دکور و رنگ دیوارها ،نیروی تازهای به مشتریان
میدهد و میتواند حس آنها را بهبود بخشد .بهعنوان مثال استفاده از رنگهای گرم مثل نارنجی و زرد
و قرمز ،استفاده از رایحه و عطر مرکبات ،استفاده از موسیقی با صدای بلند میتواند موجب برانگیختگی
شود.
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