 پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین-فصلنامه علمی
6932 ) پاییز62(  شماره پیاپی، شماره سوم،سال هفتم
32/9/62 :تاریخ پذیرش

39/9/66 :تاریخ دریافت
56-95 :صص

The Environmental Influences of Cosmetic Stores on Behavior of Women's Clothing Buyers
Reza Shafei1, Nasim Narimani2*
1- Associate Professor, University of Kordestan, Kordestan, Iran
shafeai@yahoo.com
2- MSc, Business Management, University of Kordestan, Kordestan, Iran
nasim_narimani1015@yahoo.com
Abstract
The purpose of the present research is to investigate the effect of landscaping and apparent appearance on customers' behavior. This research
is an applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Data were collected using questionnaire.
Moreover, statistical population of the research consists of the customers of women's clothing boutiques in Karaj. The selected sample was
equal to 370 customers using random sampling method. Furthermore, data were analyzed using AMOS and SPSS softwares. The research
results showed that landscaping and store appearance have a positive impact on customers' behavior and will attract them to the store.
Moreover, the dimensions of customer support and attraction have the most and the least impact on customer behavior, respectively.
Keywords: Customer, External Store Appearance, Store Surrounding Environment, Buying Behavior, Clothing Store, SPSS, AMOS.
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چکیده
 پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها. بررسی تأثیر محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه بر رفتار مشتریان است،هدف از این پژوهش
 جامعة آماری این پژوهش را مشتریان بوتیکهای پوشاک. شیوة جمعآوری دادهها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است.از نوع توصیفی است
 تحلیل دادهها برگرفته از نرمافزار. نفر که بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند972  تعداد نمونة انتخابی برابر است با.بانوان در شهر کرج تشکیل میدهند
 بوده و نتایج تحقیق به طور کلی مشخص کرده که محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه تأثیر مثبتی بر رفتار مشتریان دارد و موجب جذبSPSS  وAMOS
. ابعاد حمایت از مشتری و جذب به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر رفتار مشتریان داشتهاند.آنها به فروشگاه می شود
AMOS ، SPSS ، بوتیک پوشاک، رفتار خرید، محوطهسازی، نمود ظاهری فروشگاه، مشتری:کلیدواژه

* نویسنده مسؤول
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 .1مقدمه و بیان مسئله (بررسی پژوهشهای پیشین)
یکییی از پرچییا شتییرین موضییوعات در بازاریییابی و

دکوراسیییون شییامل تصییاویر و آثییار هنییری ،عالیییم،

رفتار مصرفکننده عرصة انتخاب مشتری و رفتار خرید

گواهیها ،نمایش و چیدمان محصول و ...است (تیور ی

دربییارة خرییید عوامییل بسیییاری در

و میلیمان .)6222 ،نمای بیرونی فروشگاه همان چییزی

موضوع دخیل بوده و بر پیچیدگی آن تأثیرگذارنید کیه

است که مشتریان برای او ینبار با آن روبهرو میشوند و

مهمترین آنها شامل عوامل فردی ،عوامل مربوط به کاال

عاملی تأثیرگذار در رفتار خرید و ییک فرصیت مهیم و

و همچنین عوامل میوععیتی هسیتند .تمیام فروشیگاههیا و

مثبت بیرای فروشیگاه محسیوب مییشیود .شیاید بیرای

مراکز خرید در سراسر دنیا میکوشیند تیا از طرییق ایین

خردهفروشان بزرگ مسائل بیرونی کمتر اهمییت دارد؛

عوامل بر خرید افراد تأثیر بگذارند و را بیه خریید کیاال

زیرا ممکن است آنها در حال حاضر به دالیلیی ازجملیه

ترغیب کنند .آنها این هدف را بیا ایایاد جیذابیتهیای

شییهرت براسییاس محصییوالت مطییر  ،محییل مناسییب

محیطی ،آمیوزش کارمنیدان ،تکنو یوژیهیای جدیید و

فروشگاه و موععییت رعیابتی ،توجیه کمتیری بیه فضیای

همچنین تالش برای آگاهی از رفتار فیردی دنبیال میی-

بیرونی فروشیگاه خیود کننید؛ امیا بیرای خیردهفروشیان

کننیید (حیییدر زاده و طاعرکیییا .)6262 ،امییروزه در

کوچکتر که فاعید عالمیتهیای تایاری عیوی ییا نیام

صنعت خردهفروشی رعابت بیشیتر از هیر زمیان دیگیری

معتبر هستند ،فضیای بیرونیی فروشیگاه نقیش مهمیی در

است .خردهفروشان بیرای رسییدن بیه بخیش خاصیی از

ایااد برداشیت مثبیت مشیتریان و جیذب آنهیا دارد .در

بازار و فروش یک نام تااری یا ییک محصیول خیا

فروشگاههای کوچیکتیر ،فضیای ییرونیی ماننید نمیود

تالش میکنند .این خردهفروشان باید به عناصر کلییدی

ظاهری فروشگاه کمک میکند تا تصوّر مشیتریان عبیل

که موجب تمایز آنها از سیایر خیردهفروشیان مییشیود،

از ورود بیییه فروشیییگاه دربیییارة محصیییول موجیییود در

توجه ویژهای داشته باشند؛ ازجمله محوطهسازی و نمود

فروشگاه مثبت شود و راحیتتیر محصیول را بپذیرنید و

ظاهری فروشگاه (موور و همکاران .)6266 ،متغیرهای

عدرت اعتماد آنها افزایش یابید .تحقیقیات سیال 6227

ظاهری به چهارعسمت تقسیم میشود:

ادارة آمار ایا ت متحده نشان میدهد که خیردهفروشیان

اوسییت .در بحیی

عسییمت بیرونییی ،نمییای داخلییی ،طییر و طراحییی و

کییوچکی بییا کمتییر از ده کارمنیید در زمینییة محصییوالت

متغیرهای دکوراسیون .عسیمتهیای خیارجی فروشیگاه

آرایشی وجود دارند که 29درصد از بازار فروش را بیه

شامل نما ،درب ورودی ،پنارهها ،ویژگیهای فیزیکیی

خییود اختصییا

دادهانیید و اییین ناشییی از توجییه اییین

ساختمان مانند ارتفاع و اندازه ،محیط اطراف فروشیگاه

فروشگاهها به متغیرهیای بیرونیی اسیت .عیالوه بیر ایین،

اسییت .منظییور از نمییای داخل یی فروشییگاه

بوتیکهای پوشاک و دیگر خردهفروشیان از اجزاهیای

 ،نور ،عطر یا رایحه ،صیداها ،تاهییزات،

مهم کسیبوکیار در نیواحی مرکیزی شیهر هسیتند کیه

دمییا ،اجنییاس و پییاکیزکی فروشییگاه اسییت .طراحییی،

فضاسازی مناسب آنها نقش مهمیی در پیشیرفت آنهیا و

چگییونگی طبقییهبنییدی و چیییدمان اجنییاس در داخییل

نیز رفتار خرید مشتریان داشته است (پادیال و اسیتلیک،

فروشییگاه اسییت (بییرمن و اوانیی  .)6331 ،متغیرهییای

 .)6223در محیط خردهفروشی رعابتی امروزی بسیاری

و پارکین ی
کفپوش ،رن
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از خیردهفروشیان نییاز بیه توسیعة اسیتراتژی خیود بییرای

 .)6222نتیایج حاصییل از تحقیقیات آشییتیانی و اکبییری

رعابیت بیا سیایر فروشیگاههیا دارنید .میک گیی و فینییی

( )6936در داخل کشور ،نشیان مییدهید کیه ازجملیه

( )6337اسییتراتژیهییای بازیییابی را یکییی از ابزارهییای

عوامییل تأثیرگییذار بییر خرییید ناگهییانی ییوازم آرایشییی،

خردهفروشان برای رعابت با سایر فروشگاهها میدانندکه

محیط فروشگاه است که بیا تیأثیر روانیی خیود موجیب

میییتییوان بییا بسییتهبنییدی ،گسییترش و نمییایش مناسییب

تحریییک رفتییار مشییتری میییشییود (آشییتیانی و اکبییری،

محصوالت فروشگاه را برجستهتر از از سیایر رعبیا کیرد

.)6269

(مییک گییی و فینییی .)6337 ،در واعییع ج یوّ حییاکم بییر

نمیای بیرونیی فروشیگاه شیامل پارکینی

 ،ورودی،

فروشگاهها به ایااد یک تصویر مثبت از فروشیگاه و در

ویژگیییهییای فیزیکییی سییاختمان ،موععیییت جغرافیییایی

نتیاه افزایش فروش از طرییق تحرییک رفتیار مشیتری

سییاختمان (تییراکم و ترافیییک) ،منطقییة اطییراف شییامل

منار میشود.

محوطهسازی و پوشش گیاهی و همچنین فروشگاههیای

«نمود ظاهری فروشگاه در او ین نگاه مشیتری را بیه

اطراف است .در این مطا عه محوطهسازی (مانند پوشش

فروشگاه میکشاند» (کلوگی  .)6312 ،جزو مهمی از

گیییاهی) و نمییود ظییاهری فروشییگاه ،عناصییر کلیییدی

خردهفروشی ،نمود ظیاهری فروشیگاه اسیت کیه باعی

بیرونی ،به د یل دید مناسب و نقش مهمی که در جیذب

برعراری ارتباط بین محصیوالت و خیدمات فروشیگاه و

مشتریان دارند و همچنین به د یل اینکه بهبود این جنبیه-

مشتری میشود (سن و همکاران .)6226 ،نمود ظاهری

های بیرونی برای خردهفروشیان سیهو ت بیشیتری دارد،

فروشگاه تا حد زیادی باع

دادن اطالعات به مشیتریان

انتخاب شدهاند.

میشود و در تصمیمگیری آنها تیأثیر دارد کیه آییا وارد

با استناد به تحقیقات پیشیین و مطا عیة آنهیا ،بیه ایین

دربییارة

مطییر شییده در آن

فروشییگاه شییوم یییا خیییر .اییین امییر بییهخصییو
فروشگاههای کوچک یا تازهتأسی

بیشتر صادق است.

نتیایه میییرسییم کییه بیشییتر مباحی
پژوهش هیا مبحی

فضاسیازی داخلیی ،بیا عنیوان متغییر

نمود ظاهری فروشگاه ییک عنصیر خیارجی اسیت کیه

اساسی در نظر گرفته شده است؛ این در حا ی است کیه

خردهفروشان میتوانند کنترل مسیتقیمی روی آن داشیته

در پژوهش حاضیر تیأثیر فضاسیازی خیارجی بیر رفتیار

باشند .این نمود ظاهری زمانی که متناسب با محصوالت

مشتریان سنایده شده است.

داخلی فروشگاه باشد ،در جذب مشتریان موفقتر اسیت

مطا عییات اناییامشییده روی محوطییهسییازی و محیییط

تا زمانی که فقط حاوی اطالعات تبلیغاتی است (سین و

زیست نشان میدهید کیه ایین امیر باعی

واکینشهیای

همکاران .)6226 ،در سیال  ،6222میلیمیان و تیور ی

احساسییی مثبییت در افییراد میییشییود (شیییت و منظییر،

مطا عاتی را دربارة تأثیر جوّ حاکم بیر خیردهفروشیی بیر

 .)6336همواره بازگشیت مشیتریان بیه فروشیگاههیایی

رفتییار مشییتری اناییام دادنیید .بررسییی آن هییا نشییان داده

بیشتر است که ذت خرید آن بیه مشیتریان بیشیتر باشید

فضیای داخلیی

(وو ف .)6223 ،روسیتر و دونووان ( )6316معتقدنید

فروشییگاه ،تییأثیر فراوانییی بییر رفتییار مشییتری و افییزایش

مشتریانی که از طریق محییط خیارجی فروشیگاه بیه آن

وفییاداری آنهییا بییه فروشییگاه دارد (تییور ی و میلیمییان،

جذب میشوند ،زمیان بیشیتری را در فروشیگاه صیرف

کهاوّ حاکم بیر فروشیگاه بیهخصیو
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میکنند و تعامل بیشتری با فروشندگان دارند (دونیووان

شوند ،کشورهایی پر از گردشیگر مییشیود کیه سیبزتر

از اناام مصیاحبه بیا خرییداران

باشیید (مییوور و همکییاران .)6266 ،نتییایج حاصییل از

فروشگاهی در آمریکا ،مشیخص شید کیه هرچیه نمیود

تحقیقات موورین و چبات ( ،)6227نشان میدهید کیه

ظاهری فروشگاه بزرگتر و بیه محصیوالت درونیی آن

محوطهسازی و پوشش گیاهی ،نوعی انیرژی اسیت کیه

نزدیییکتییر باشیید موفییقتییر اسییت و فییروش در چنییین

سبب تحریک رفتار خرید میشود و بازگشت مایدد

فروشگاهی نیز بیشتر اسیت .بنیابراین منطقیی اسیت کیه

مشییتری را بییه همییراه دارد (چبییات و مییورین.)6227 ،

فرض کنیم نمای بیرونی خردهفروشیی و محوطیهسیازی

همچنییین مطا عییات اییین دو نشییان داده کییه اسییتفاده از

تأثیر مثبتی بر خلق و خوی مشتری دارد و مییل و عالعیه

گیاهان با رن

روشین)

او را برمیانگیزد .بنابراین براساس مطا عات اناامگرفتیه

تأثیر چشمگیری در درک و خریید مشیتریان دارد؛ بیه-

دربارة تأثیر نمیود ظیاهری فروشیگاه بیر رفتیار افیراد در

ویژه در دوران حاضیر کیه حفاظیت و توجیه بیه محییط

هنگام مراجعه به فروشیگاه ،فرضییات زییر مطیر میی-

زیست امر مهمی محسوب میشیود .دوسیتداران محییط

شوند:

زیست زمانی که گیاهان ،گلها و درختیان را جزئیی از

و روسیتر .)6316 ،پ

 :H1نمیود ظییاهری فروشییگاه تییأثیر مثبتییی بییر رفتییار
مشتریان دارد (دو بعد ذت و برانگیختگی).

های متفاوت (بهخصو

رن

دکور یک فروشگاه ببینند ،به خرییداران وفیادار تبیدیل
میشوند (موور و همکاران .)6266 ،محوطیهسیازی در

 :H2نمود ظاهری فروشگاه موجیب جیذب کسیانی

این مطا عه به وجود پوشش گیاهی در اطراف فروشیگاه

میشود که عصد مراجعه یا خرید از فروشگاه را نداشته-

اشاره دارد که راه آسیانی بیرای افیزایش سیطح فیروش

اند.

فروشگاه است.
 :H3نمود ظاهری فروشگاه نوعی حمایت از مشتری

است که تأثیر مثبتی در جذب وی دارد.

محیط سبز و محوطهسازی فروشگاهها باعی

نفیو

در مشتریان میشود و به گونیهای موجیب برانگیختگیی

او رشییین ( )6312در مطا عییه خییود نشییان داده کییه

آنهاست؛ چه بسا با نور ییا موسییقی بتیوان عیدرت آن را

مردم تبلیغات استفادهشده از طبیعت را نسبت به تبلیغیات

افزایش داد (بیکر و همکیاران .)6336 ،ایین مطا عیه را

استفادهشده از محیطهای شهری بیشتر ترجیح مییدهنید

تیم فییور در سیال  6222گسیترش دادنید ،ایین گیروه،

(ا ییری  .)6312 ،همچنییین شیییتز و منییزر ( )6336در

رایحییة موجییود در محیییط و تییأثیر آن در برانگیختگییی

تحقیقییات خییود دریافتنیید کییه پوشییش گیییاهی تییأثیرات

مشییتریان را نیییز برسییی کییرده و نشییان دادنیید کییه ییذت

افیزایش کیفییت

نگرش

مثبتی در رفتار مشیتری داشیته و باعی

عاطفی ناشی از یک عطر د پذیر و مناسب باع

زندگی در محیطهای شهری مییشیود (شییت و منظیر،

مثبت خریدار به محصول شده و عصد خرید را افیزایش

 .)6336به گفتة وو یف ( ،)6223مشیتریان بیه وجیود

میییدهیید (فیییور و همکییاران .)6222 ،یییان و اسییپان

درختان در اطراف فروشگاههای کوچیک رفتیار مثبتیی

جنبییرگ ( )6221تییأثیر موسیییقی را در زمییان خرییید

نشییان داده و بیشییتر بییداناا مراجعییه میییکننیید (وو ییف،

مطا عه کرده و دریافتند که شنیدن موسیقی ناآشنا یذت

 .)6223اگر فروشیگاههیا ،کشیورهای مازاییی فیرض

بیشتر و خرید طوالنیتر را در مقایسه بیا گیوشدادن بیه
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موسیییقی آشیینا بییه دنبییال دارد (یییا و اسییپانگبرگ،

همکاران .)6375 ،بعد ذت مربوط به درجیهای اسیت

 .)6222در واعع موسیقی نییز یکیی از عوامیل میؤثر در

که به مشتری احساس خوشحا ی یا رضایت را میدهید؛

تحریک رفتار مشتری است.

بعد برانگیختگی به تحریک احساسات و هیایانزدگیی

برای پرکردن شیکاف موجیود در توجیه بیه فضیای

اشاره دارد و تسلط ،مربوط به ح

کنتیرل در مشیتریان

خییارجی و ارائییة اطالعییات مفییید بییه خییردهفروشییان

است (مهرابییان و همکیاران .)6375 ،میدل  SORکیه

کوچک ،هدف از این مطا عیه بررسیی تیأثیر متغیرهیای

برای او ینبار در محیطهای خردهفروشی اسیتفاده شیده

محوطهسیازی و نمیود ظیاهری

نشان میدهد که ذت بیهدسیتآمیده از فروشیگاههیای

فروشگاه است و پاسخ مشیتریان بیه بوتییک پوشیاک را

موفق ،نشاندهندة توجه آنها به مشتریان است (دونیووان

برسی کیرده اسیت .انتظیار مییرود کیه یافتیههیای ایین

و روسیتر .)6316 ،ذا ح

مطا عه اطالعات مفیدی را برای خردهفروشان کوچیک

فروشییگاههییا بییه مشییتریان ا قییا میییشییود ،زمییان حضییور

ایااد کند و برای توسعة جنبههای بیرونیی فروشیگاههیا

مشتریان را در فروشگاهها بیشتر کرده و تمایل مشیتریان

که سبب پاسخ مثبیت خرییداران مییشیود ،گیامی بلنید

را به برعراری ارتباط بیا فروشیندگان افیزایش مییدهید.

برداشییته باشیید .تحقیقییات انییدکی در زمینییة متغیرهییای

مییدل  SORدر اییین مطا عییه فییرض مییکنیید کییه نمییای

خارجی اناام شده است؛ به همیین د ییل ایین تحقییق از

خارجی فروشیگاههیا بیه عنیوان محیرکهیای محیطیی،

ارزش زیادی برخودار میشود.

پاسخهای عاطفی مشتریان را تحت تأثیر عرار میدهید و

خارجی و به طور خا

در تحقیقات محیطی کیه روانشناسیی محیطیی جیزو

باع

ذت و برانگیختگی کیه از

تحرییک آنیان بیرای خریید مییشیود و همچنیین

اصلی آن محسوب میشیود ،اغلیب از میدل محیرک -

مشتریان در این مطا عه با رفتار خود به گونیهای اهیداف

پاسخ استفاده میشود (بابین و همکاران .)6229 ،میدل

مدنظر را حمایت میکنند .بنابراین به نظر میرسد هرچه

اسییتفادهشییده در اییین پییژوهش ،مییدل محییرک-پاسییخ

بیشتر بر حوطهسازی فروشگاه ها تأکیید شیود ،تیأثیرات

( )SORاست .در مدل  SORفرض میشود کیه پاسیخ-

بسییزایی بییر رفتییار مصییرفکننییده خواهیید داشییت ،ییذا

های عاطفی مشتریان به محیط فیزیکیی بیهواسیطه تیأثیر

فرضیات زیر مطر هستند:

محیط در رفتیار آنهاسیت .محرابییان و راسیل (،)6375
یک مدل در چهار چیوب  SORمعرفیی کیردهانید کیه
نشان میدهد محرکهای محیطی احساسات مشیتری را
تحت تأثیر عرار میدهند .آنهیا سیه بعید از احساسیات را
که باع

پاسخ مشتریان به محیط شده برشمردهانید کیه

عبارتاند از :ذت ،برانگیختگیی و تسیلط (مهرابییان و

 :H4محوطهسیازی تیأثیر مثبتیی بیر رفتیار مشیتریان
دارد (دو بعد ذت و برانگیختگی).
 : H5محوطهسازی موجب جذب کسانی مییشیود
که عصد مراجعه یا خرید از فروشگاه را نداشتهاند.
 :H6محوطهسازی نیوعی حماییت از مشیتری اسیت
که تأثیر مثبتی در جذب وی دارد.
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جدول شمارة  -1مطالعات انجامشده در زمینة متغیرها و فرضیههای تحقیق
نام محقق

سال مطالعه

نتایج بهدستآمده

ارتباط با فرضیهها

آشتیانی و اکبری

6936

تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی وازم آرایشی

H1,H2,H3

موور و همکاران

6266

یان و اسپان

6221

موورین و چبات

6227

میلیمان و تور ی

6222

فییور و همکاران

6222

تأثیر محوطهسازی و نمود ظاهری فروشگاه بر رفتار
مشتری
تأثیر موسیقی بر افزایش زمان خرید مشتریان
تأثیر پوشش گیاهی بر تحریک رفتار خرید و بازگشت
مادد مشتری
تأثیر فضای داخلی فروشگاه بر رفتار مشتری و افزایش
وفاداری او
تأثیر عطر و رایحه در محیط بر برانگیختگی مشتریان و
افزایش عصد خرید

H1,H2,H3
H1,H2,H3
H4,H5,H6

H1,H2,H3

H1,H2,H3

بیکر و همکاران

6336

تأثیر محیط سبز ،نور و موسیقی بر رفتار خرید مشتری

H1,H4

او ریش

6312

تأثیر تبلیغات برگرفته از طبیعت بر رفتار مشتری

H4,H5,H6

مدل زیر برگرفته از مدل محرک-پاسخ محرابییان و

شییده اسییت .بییرای بررسییی تییأثیر متغیرهییای محیطییی

راسییل ( )6375اسییت .در اییین مییدل محیییط بییه عنییوان

(محوطییهسییازی و نمییود ظییاهری فروشییگاه) بییر رفتییار

محرک و رفتار مشتری به عنیوان پاسیخ در نظیر گرفتیه

مشتریان مدل زیر طراحی شده است.

شکل شمارة  -1مدل مفهومی پژوهش

 .2روششناسی پژوهش
2-1جامعه و نمونة پژوهش
این پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر جمع-

کتابخانهای و همچنیین از ییک مطا عیة مییدانی اسیتفاده

آوری دادهها از نوع توصیفی است .واحد تحلیل در این

شییده اسییت .جامعییة آمییاری اییین پییژوهش را مشییتریان

پژوهش فرد است .برای جمعآوری دادهها از مطا عیات

بوتیکهای پوشاک بانوان در شهر کیرج تشیکیل میی-
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 =dمقدار اشتباه مااز که چون فاصلة اطمینان 2/39

دهند .برای گردآوری دادهها از پرسشینامهای اسیتاندارد
استفاده شده و روش فاصلة اطمینیان بیرای تعییین حایم

است پ

نمونه به کار رفته است.

حداکثر میزان اشتباه مااز برابر  2/29است.

بنابراین ،با استفاده از فرمول باال میتوان حام نمونه

در سییطح اطمینییان ،%39فرمییول بییه دسییت آوردن
حام نمونه برای تعیین یک نسبت در جامعة آمیاری بیه

را برآورد کرد .طبق فرمول زیر حام نمونه برابیر اسیت
با:

صورت زیر است:
به این ترتیب حام نهایی نمونة در نظر گرفتیه-

پ

شده برای این تحقیق با فیرض اینکیه جامعیة آمیاری میا
نامحدود بوده برابر با  919است.

که در آن
 =zمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان -

6
 =pبرآورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطا عیات
عبلی و اگر در دسیترس نباشید ،مییتیوان آن را مسیاوی
 2/9دانست.

تعییداد  972نفییر انتخییاب و پرسشیینامه بییه صییورت
تصییادفی بییین آنهییا توزیییع شییده اسییت .پرسشیینامة اییین
پژوهش ،متغیرهای مدنظر در ایین پیژوهش را سیناش
میکند .مقیاس درجهبندی هیر سیؤال از بسییارموافق تیا
کامالًمخا ف براساس نمرة  6تیا  9در نظیر گرفتیه شیده

6 -p =q

است.
جدول شمارة  -2بررسی ابعاد پرسشنامه

ابعاد

نمونهای از پرسشها

ابعاد فرعی

اصلی
در انتخاب فروشگاه برای من مهم است.

نمود

نما

کفپوش

سهو ت در رفت و آمد و داشتن پارکین

ظاهری

درب ورودی

رن

ظاهر زیبای فروشگاه و کارکنان در من انگیزه خرید ایااد میکند.

فروشگاه

پارکین

چیدمان

تاهیزات

پاکیزگی
جذب من به سمت فروشگاه می-

محوطه-

درختان

وجود درختان و فضای سبز اطراف فروشگاه باع

سازی

گلهای تزئینی

شود.

فضای سبز

وجود فضای سبز اطراف فروشگاه نشانة توجه به عالیق من است.
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 -2-2ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری
در پژوهش حاضر ،ابزار اندازهگیری دادهها با روش

2/751درصد برآورد شده است کیه نشیان از مناسیب-

روایییی محتییوا و نظییر پیینج نفییر از اسییتادان برجسییته و

بودن پایایی پرسشنامه دارد .در جدول شمارة  9ضرایب

صاحبنظر متخصیص بازارییابی در ایین زمینیه تازییه-

آ فییای کرونبییاخ محاسییبهشییده بییرای ابعییاد مختلییف

وتحلیل و تعدیل شده است .همچنین برای روایی سازه،

پرسشیینامه نشییان داده شییده اسییت .بییا اسییتفاده از آمییار

از تحلیل عاملی تأِییدی با اسیتفاده از نیرمافیزار AMOS

توصیفی تکتک سؤاالت جمعیتشناختی بررسیی و
سییپ

استفاده شده است.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آ فای کرونباخ
استفاده شده که آ فای محاسبهشده برای کیل پرسشینامه

براسییاس آزمییونهییای آمییاری ازجملییه آزمییون

همبستگی پیرسون بیا نیرمافیزار  SPSS20و AMOS20

تازیه وتحلیل دادهها اناام شده است.

جدول شمارة  - 3ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامههای پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها
مؤ فه

آ فای کرونباخ

محوطهسازی

2/79

نمود ظاهری فروشگاه

2/77

محرک (محیط)

2/12

پاسخ (مشتری)

2/73

ذت و برانگیختگی

2/16

جذب

2/16

حمایت

2/76

از نظر تحصیالت 96درصد از نمونه دارای میدرک

است .نتایج آزمون همبسیتگی پیرسیون بیین مؤ فیههیای

کارشناسی61 ،درصد کیاردانی و دییپلم و 9درصید از

محیط با پاسخ مشتریان نشان میدهد که رابطیة مثبیت و

آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودهانید .از

مستقیم بیین آنهیا وجیود دارد .نتیایج حاصیل از آزمیون

نظر سنی متوسط سن پاسخدهندگان  99سال است.

همبسییتگی پیرسییون بییین مؤ فییههییای محیییط بییا پاسییخ

.3تحلیل یافتهها :برای بررسی رابطة بین مؤ فهای

مشتریان در جدول شمارة  5نشان داده شده است.

پییژوهش از آزمییون همبسییتگی پیرسییون اسییتفاده شییده
جدول شمارة –4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای پژوهش
نام متغیر

ذت و برانگیختگی

جذب

حمایت

تعداد

سطح معناداری

محوطهسازی

2/91

2/71

2/22

972

2/226

نمود ظاهری فروشگاه

2/29

2/53

2/76

972

2/226
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مدل پژوهش براساس معادالت ساختاری
بررسیییی فرضییییات پیییژوهش از روش معیییادالت
ساختاری با نیرمافیزار AMOSانایام شیده اسیت .میدل

معادالت ساختاری پژوهش در شیکلنشیان داده شیده -
است.

شکل شمارة  –2مدل معادالت ساختاری پژوهش

عبل از بررسی فرضییات ،میدل معیادالت سیاختاری
پییژوهش از طریییق سییه نییوع شییاخص مطلییق ،تطبیقییی و

مقتصد بررسی شده کیه نتیایج آن در جیدول شیمارة 9
هست.

جدول شمارة  5شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش
نوع شاخص

مهمترین شاخصها

مبنای تصمیمگیری

مقدار حاصل
از برازش

شاخص های
برازش مطلق

کای اسکوئر)(CMIN

--------

651/252

Value -P

بیشتر از 2/29

شاخص برازش
تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص برازش توکر -وی ()TLI

≤2/3
≤2/3

2/227

شاخص برازش هناارشدة مقتصد ()PNFI

بزرگتر از 2/9

2/962

شاخص برازش تطبیقی مقتصد()PCFI
ریشة دوم میانگین مربعات باعیمانده ()RMSEA
کای اسکوئر نسبی ()CMIN/DF

بزرگتر از 2/9
≥2/21
کمتر از 9

2/266
2/221
6/521

شاخص برازش
مقتصد

2/366
2/366
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بییا توجییه بییه جییدول  9مییدل معییادالت سییاختاری
پژوهش تأیید میشوند.

 ،2/29مقدار بحرانی باید بیشتر از  6/32باشد .کمتر از
این مقدار ،پارامتر مربوط در ا گو ،مهم شمرده نمیشود

از بررسییی و تأیییید ا گوهییا ،بییرای آزمییون

و همچنین مقیادیر کوچیکتیر از  2/29بیرای مقیدار P

معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانیی و

بیانگر تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای وزن هیای

 Pاستفاده شده است .مقدار بحرانی مقیداری اسیت کیه

رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینیان  2/39دارد.

از حاصل تقسیم «تخمیین وزن رگرسییونی» بیر «خطیای

نتایج حاصل از تأِیید فرضیات در جدول شمارة  2نشان

استاندارد» به دست مییآیید .براسیاس سیطح معنیاداری

داده شده است.

پیی

جدول شمارة  6نتایج حاصل از تأِیید فرضیات پژوهش
ردیف

مسیر

ضریب مسیر

مقدار بحرانی

P

نتیاه

6

نمود ظاهری فروشگاه >-----مشتریان

2/92

6/999

2/263

تأِیید

6

نمود ظاهری فروشگاه >---جذب

2/91

5/566

***

تأِیید

9

نمود ظاهری فروشگاه >---حمایت از مشتری

2/26

5/769

2/229

تأِیید

5

محوطهسازی >---رفتار مشتریان

2/99

9/679

2/269

تأِیید

9

محوطهسازی >---جذب

2/59

6/699

***

تأِیید

2

محوطهسازی >---حمایت از مشتری

2/75

9/629

***

تأِیید

7

محرک(محیط) >---پاسخ (مشتری)

2/27

6/911

2/225

تأِیید

نتایج حاصل از بررسی فرضییات نشیاندهنیدة تیأثیر

فروشگاه بر جذب مشتریان است؛ به این معنا که به ازای

مثبت و مسیتقیم محیرک (محییط) بیر پاسیخ (مشیتری)

یک واحد تغیییر نمیود ظیاهری فروشیگاه  2/91واحید

است .با توجه به میدل معیادالت سیاختاری و جیدول،2

تغییر در جذب مشتریان ،به طور مسیتقیم ایایاد خواهید

براسییاس فرضیییة اول نمییود ظییاهری فروشییگاه در نقییش

شیید .براسییاس فرضیییة سییوم پییژوهش ،نمییود ظییاهری

متغیییر مسییتقل در سییطح اطمینییان39درصیید بییر رفتییار

فروشییییگاه در جایگییییاه متغیییییر مسییییتقل در سییییطح

مشتریان تأثیر دارد و ضیریب تیأثیر آن  2/92بیوده کیه

اطمینان39درصد بیر حماییت از مشیتری تیأثیر داشیته و

نشاندهندة تأثیر مثبت و مستقیم نمود ظیاهری فروشیگاه

ضریب تأثیر آن  2/26بوده که نشاندهندة تیأثیر مثبیت

بر رفتار مشتریان اسیت؛ بیه معنیای اینکیه بیه ازای ییک

نمود ظیاهری فروشیگاه بیر حماییت از مشیتریان اسیت؛

واحد تغییر در نمود ظاهری فروشگاه  2/92واحد تغیییر

بدین معنا که به ازای یک واحد تغییر در نمیود ظیاهری

در رفتار مشتریان ،بیه طیور مسیتقیم ایایاد خواهید شید.

فروشگاه  2/26واحد تغیییر در حماییت از مشیتری ،بیه

براساس فرضیة دوم پژوهش ،نمود ظاهری فروشیگاه در

طور مستقیم ایااد خواهد شد .براسیاس فرضییة چهیارم

جایگییاه متغیییر مسییتقل در سییطح اطمینییان39درصیید بییر

پژوهش محوطهسازی در نقش متغییر مسیتقل در سیطح

جذب مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن  2/91بوده

اطمینان39درصد بر رفتار مشتریان تأثیر دارد و ضیریب

کییه نشییاندهنییدة تییأثیر مثبییت و مسییتقیم نمییود ظییاهری

تأثیر آن  2/99بوده که نشاندهندة تأثیر مثبت و مستقیم
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محوطهسازی بر رفتار مشتریان است؛ به دیگر سخن ،بیه

کلییدی و تأثیرگییذار بیر رفتییار مشیتریان ،اییین دو متغیییر

ازای یک واحید تغیییر در محوطیهسیازی  2/99واحید

بررسی شده است .نتایج این پژوهش در مقایسه با نتیایج

تغییر در رفتار مشتریان ،به شکل مسیتقیم ایایاد خواهید

تحقیقات پیشین ،بر حمایت ،ایااد ذت بیرای مشیتریان

شد .براسیاس فرضییة پینام پیژوهش محوطیهسیازی در

و جذب آنها تأکید میکند.

نقش متغیر مستقل در سطح اطمینان39درصد بر جیذب
مشتریان تأثیر دارد و ضیریب تیأثیر آن  2/59بیوده کیه

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

نشاندهندة تأثیر مثبت و مستقیم محوطهسازی بر جیذب

امروزه در صنعت خردهفروشی رعابیت بیشیتر از هیر

مشتریان است؛ بدین معنا که بیه ازای ییک واحید تغیییر

زمان دیگری است .خردهفروشان بیرای پیشیی از رعبیا و

درمحوطهسازی  2/59واحد تغییر در جیذب مشیتریان،

تسخیر بخش اعظمی از بازار در تالش و تکیاپو هسیتند.

میشود .براسیاس فرضییة ششیم

توجییه بییه عناصییر کلیییدی در رعابییت از عوامییل مهییم و

پژوهش محوطهسازی در جایگاه متغیر مستقل در سیطح

حیاتی است .در پژوهش حاضر دو عامل محوطیهسیازی

اطمینییان39درصیید بییر حمایییت از مشییتری تییأثیر دارد و

و نمود ظاهری فروشگاه ،دو عامل اصلی جذب مشیتری

ضریب تیأثیر آن  2/75بیوده کیه بییانگر تیأثیر مثبیت و

انتخاب و بررسی شده است .هدف از اناام این تحقییق،

مستقیم محوطهسازی بر حمایت از مشتری اسیت؛ بیدین

بررسی تأثیر محوطهسازی و نمود ظیاهری فروشیگاه بیر

معنا که به ازای یک واحد تغییر درمحوطهسیازی 2/75

رفتار خرید مشتریان است .نتایج برآمده از فرضیات اول

واحد تغییر در حمایت از مشتری ،به طور مستقیم ایایاد

تا سوم ،بیا نتیایج پیژوهش آشیتیانی و اکبیری ()6936

خواهد شد.

همخوان بیوده کیه نشیان مییدهید کیه محییط خیارجی

به طور مستقیم ایااد

با توجه به نتایج بهدستآمده ،محوطهسازی و نمیود

فروشگاه در جایگاه یک متغیر بیرونی تیأثیر مسیتقیم بیر

ظاهری فروشگاه تأثیر مستقیمی بر رفتار مشیتریان داشیته

رفتییار مشییتری داشییته و عالعییة وی را بییر مییی انگیییزد.

و به تحریک رفتار خرید آنها منار مییشیود .در زمینیة

همچنین ،نتایج بهدستآمده از فرضیات چهارم تا ششیم

نمود ظاهری فروشگاه و چگونگی تأثیر آن بر مشیتری،

بیانگر تأیید تأثیر فضای سیبز و محوطیهسیازی بیر رفتیار

حمایییت» « ،ییذت و برانگیختگییی» و

خرید مشتریان بوده کیه بیا مطا عیات میوورین و چبیات

بییه ترتیییب «ح ی

«جییذب مشییتریان» بیشییترین تییأثیر را در تحریییک رفتییار
خرید مشتریان داشتهاند .همچنین در زمینة محوطهسازی

( )6227هماهن

است.

در کنییار نییام تاییاری عییوی و کیفیییت کییاال ،ظییاهر

و چگییونگی تییأثیر آن بییر مشییتری ،بییه ترتیییب حیی

فروشگاه نیز اهمیت زیادی دارد .هنگیامی کیه مشیتریان

حمایت ،جذب مشتریان و ذت و برانگیختگی بیشیترین

محییط خیارجی فروشییگاه را خوشیایند بداننید ،ییذت و

تییأثیر ممکیین را بییر رفتییار مشییتریان گذاشییتهانیید .اغلییب

عصد خرید در آنها افیزایش میییابید .پیامیدهای عملیی

تحقیقات پیشین دربارة تأثیر فضای داخلی و چیدمان بیر

محوطییهسییازی بییرای خییردهفروشییان افییزایش فییروش و

رفتار مشتری بوده و به فضاسازی محییط توجیه چنیدانی

مشتریان وفادار است .بوتیکهای پوشاک کوچک کیه

نشده است .در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن محوطه-

اغلب به صورت فروشیگاههیای کوچیک فعا ییت میی-

سییازی و نمییود ظییاهری فروشییگاه در جایگییاه دو متغیییر

کنند ،با افزودن پوشش گیاهی و وازم جانبی که روشی
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