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 چکیده:
هاي ها به ویژه فروشگاهفروشیهاي اخیر بیش از هر زمان دیگر رقابت در خردهبا گسترش جمعیت و به تبع آن گسترش صنایع خدماتی در سال

شده و محیطی فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی هاي طراحینشانهاین تحقیق با هدف بررسی تاثیر  شده است. اي شدیدترزنجیره

، براساس فرمول کوکران ي تهران پارس(شعبه)با انتخاب یک فروشگاه جانبوصورت گرفت. اي جانبو در تهران  کنندگان فروشگاهِ زنجیرهمصرف

شده درونِ هاي طراحینشانهنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد؛  200

-و احساسی مصرفهاي محیطی فروشگاه بر ارزیابی شناختی کنندگان تاثیر دارد. همچنین نشانهفروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرف

 کنندگان تاثیر دارد. 

 

 هاي محیطی، ارزیابی شناختی، ارزیابی احساسی، جانبو.شده، نشانههاي طراحینشانه واژگان کلیدی:
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 طرح مساله
ها به فروشیهاي اخیر بیش از هر زمان دیگر رقابت در خردهبا گسترش جمعیت و به تبع آن گسترش صنایع خدماتی در سال

ها از نظر فروش، سهم بیشتري از بازار فروشیبه ویژه در زمان کنونی که خرده اي شدیدتر شده است.هاي زنجیرهویژه فروشگاه

اي براي حفظ بهتر مشتریان کنونی، جذب مشتریان جدید و در نتیجه هاي زنجیرهاند. فروشگاهخدمات را به خود اختصاص داده

باشند؛  تمایزي که دیگر صرف کردن خدمات خود نسبت به رقبا میمی بهتر در جامعه به دنبال متمایزدستیابی به اعتبار و وجهه عمو

آید. گذاري و حتی تنوع محصول قابل ارائه در فضاي فروشگاه بدست نمیها، تغییر سیستم قیمتتغییر در نماي بیرونی فروشگاه

کند، این است که محیط و خدمات فروشگاه خود را متناسب با نیاز مشتریان میها نسبت به رقبا کمک هایی که به تمایز آنیكی از راه

توانند با ایجاد محیط فروشگاهی جذاب و ها میسازي نمایند.  نه تنها براساس خدمات، سطح دسترسی و تنوع، بلكه آنسفارشی

اي خوشایند و به یادماندنی براي ی را به تجربهانگیز، نسبت به رقبا برتري داشته باشند و فضاي فروشگاهبخش و حتی هیجانلذت

فروشی را به سمت مفهومی تازه رهنمون ساخته است که از آن تحت این مسئله بازار خرده(. 2007، 1مشتریان تبدیل نمایند )فلور

کردن اهی و سپريفروشی، سرگرمی، فضاي فروشگشود. و این مفهوم واژگانی همچون خردهیاد می "آورفروشی نشاطخرده"عنوان 

نشین اوقات فراغت را گردهم آورده و براي مشتریان امروزي در فرایند خرید از یک فروشگاه عالوه بر ارائه محصوالت، فضایی دل

العاده فروشند، مشتریانی که خواستار  اجناس و تجارت فوقفروشانی که اجناس مشابه میبا وفور خردهنماید.  بخش فراهم میو لذت

فروش باید  یک خرده ياي، مغازهجویانهفروش را انتخاب کنند. در چنین شرایط رقابتتوانند به دلخواه یک خردهرید هستند میدر خ

ساختن  خود )همان منبع(. هنگام تالش براي متفاوت مشخص نماید ،هاپیشنهادات ویژه  خود را براي رقابت بهتر با سایر فروشگاه

هاي شخصی که خاص خودشان  توانند  برندفروشان میکنند، خردهاي  که عرضه میپیشنهادات ویژه ه وسیلهنسبت به سایرین آن هم ب

پردازند هاي شخصی به رقابت میهاي  بزرگ ملی و سایر برندهاي  اختصاصی به طور مستقیم  با برنداست  عرضه کنند. این برند

 (.2007، 2گارتنر)استین کمپ و بام

توان بیان نمود در گردد که با توجه به مطالعات میانجام می  4فروشگاهیو غیر  3عموماً به دو شكل فروشگاهی فروشیخرده

هاي فروشی فروشگاهی به شكلفروشگاهی دارد. خردهگذاري بیشتري نسبت به شیوه غیرفروشگاهی همچنان تاثیر dایران شیوه

ها بر اساس مجري فروش است و نیز یكی از انواع آن که امروزه با توجه به اهمیت شود که یكی از این شیوهبندي میمختلفی دسته

اي هاي زنجیرهشهرهایی مانند تهران از اهمیت بسزایی برخوردار است، فروشگاهجویی در زمان و انرژي بخصوص در کالن صرفه

نمایند؛ گیري میاي جهت دستیابی به اهداف خود، عموما به دو صورت تصمیمهاي زنجیرهاست. مدیران و مالكان فروشگاه

خرید و فضاي فروشگاهی. امروزه  مكانِ درونِخرید و همچنین اخذ تصمیمات بازاریابی  بازار هدف و مكانِ يگیري در زمینهتصمیم

اند، ولی در باب فضاي فروشگاهی و اقدامات مناسب مربوط به درون مورد اول تا حدي موفق عمل نموده يها در حوزههفروشگا

ت نظري و ضمن بررسی بسیاري از مطالعا  5فضاي فروشگاهی همچنان باید تالش بیشتري انجام دهند. در حالی که برمن و ایوان

گیري و اقدامات شود. همچنین تصمیمانجام می «مكان خرید»اند که بیشتر تصمیمات خرید مشتریان در کاربردي به این نتیجه رسیده

گذاري بیشتري دارد. عالوه بر این، برمن و ایوان و شنا و هسیه  گیرد و تاثیرکمتري صورت می يدرون فروشگاهی عموماً با هزینه

                                                           
1. Floor 

2. Steenkamp , Baumgartner 
3. Levine 
4. Katler 
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تواند تصمیمات خریداران را تحت تاثیر قرار دهد که بتواند رفتار خرید آنان را در فضاي فروشگاهی نند فروشگاهی میکاشاره می

 (.2009کنترل نماید )برمن و ایونز، 

 کنند، اما با رشد بسیاراي نظیر شهروند، رفاه، قدس، و ... فعالیت میهاي زنجیرهدر کشور ما سالیان درازي است که فروشگاه

تر خارج هاي کوچکفروشیي توزیع کاال را از انحصار خردهگاه نتوانستند شبكههاي خاص براي مشتریان، هیچکند و بدون جذابیت

ها خرج کند، سود بسیار عظیمی درصد از کل درآمد خود را در این فروشگاهکنند. در صورتی که اگر هر خانواده ایرانی ماهانه ده 

عامل بسیار مهمی که   شود و خدمت بزرگی به اقتصاد جامعه خواهند نمود.بكه توزیع و مشتریان میاندرکاران شنصیب دست

اي را توسعه دهد؛ تبلیغات، میزان رضایتمندي خریداران از کیفیت و قیمتِ کاالها و احساسِ لذت و هاي زنجیرهتواند فروشگاهمی

شده و محیطی هاي طراحینشانهبر همین مبنا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر  هیجان ناشی از خرید در فضاي فروشگاهی است.

 در تهران است.  جانبو اي هاي زنجیرهنسبت به فروشگاه و شناختی )ادراکی( بر ارزیابی احساسی )هیجان( فروشگاه 

 

 ی تحقیقپیشینه
هاي فضاي فروشگاهی موثر بر رفتار خریدار در نقطه خرید تاکنون مطالعات فراوانی انجام ها و انگیزانندهمحرک يدر زمینه

هاي حسی فضاي فروشگاهی بر رفتار خریدار در نقطه خرید، آن هم به صورت شده است و عمده این مطالعات به بررسی محرک

ها بر رفتار فرانقشی هاي اجتماعی فروشگاهی، و نیز تاثیر این نوع انگیزانندهیزانندهاند، ولی کمتر پژوهشی به بررسی انگمجزا پرداخته

توان فضایی از کاالها، مشتریان، (. در یک فروشگاه می1393موید و همكاران، خریداران در نقطه خرید پرداخته است. )منصوري

اي نظیر رفاه، شهروند و ...  عبارتند هاي زنجیرهتغیرهاي فروشگاهترین مها را مشاهده نمود. در واقع مهمفروشندگان و چیدمان قفسه

بر اساس مطالعات . ادراکی خریدار و رفتار فرانقشی خریدار -هاي احساسیهاي اجتماعی فضاي فروشگاهی، شاخصاز محرک

هاي هاي محیطی و انگیزانندهانگیزانندهگذار باشد، به دو دسته تواند بر ادراک خریداران در مكان خرید تاثیر،  عواملی که می1کاتلر

هاي محیطی گیري خریداران، انگیزانندهشوند. در این مطالعه با توجه به اهمیت فضاي فروشگاهی بر تصمیمبندي میبازاریابی طبقه

اران بسیار حیاتی گیري خریدبرگزیده شده است و بر اساس پژوهش تورلی و میلیمان  که فضاي داخلی فروشگاه را در فرایند تصمیم

هاي احساسی ادراکی و تیجه رفتار فرانقشی خریداران بررسی هاي داخلی فضاي فروشگاهی بر شاخصدانسته است، اثر محرک

 )همان(. خواهد شد

ریزي توان با یک برنامهکنند. بنابراین میریزي قبلی خرید میمشتریان بدون برنامه %50در پژوهثی عنوان نمود که حدود  2آهتوال

باشد هدایت نمود. وي فروش میها را به سمت خریدي که مطلوب خردهو طرح مناسب به خصوص در فضاي فروشگاهی آن

خرید براي مشتري کاري کند که تعداد دفعات مراجعه  يفروش با افزایش جذابیت تجربهکند در صورتی که خردههمچنین اشاره می

خرید او نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، این مساله که فضاي فروشگاهی و در نتیجه تجربه مشتري به فروشگاه بیشتر شود، احتمال 

  3رسد. ساینها تاثیر مثبت گذاشت، بسیار ضروري به نظر میبخش شود تا بتوان بر احساس و ادراک آنخرید براي مشتریان لذت

گذاري تواند در افرد مختلف اثر گوناگون بگذارد. میزان این تاثیرمیهاي محیطی متفاوت نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که محرک

رسد براي مشتریانی که به دنبال مطلوبیت به عواملی مانند هدف خرید و رضایت از خرید مشتري بستگی دارد. چنین به نظر می

                                                           
1. Kaler 
2. Ahtoula 

3. Sine 
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مطالعات مشترک است، این است که بیشتر هستند احساس رضایت مطلوب از تجربه خرید امري حیاتی است. آنچه که در بین این 

 (.2011تواند به تغییر رفتار خریدار منجر شود )شن و هسه، عومل درون فروشگاهی موثر بر ادراک و احساس مشتري می

اگر چه بسیاري از محققان درباره ارتباط بین فضاي فروشگاه و رفتار مشتریان مطالعات خود را انجام دادند، اما ذکر این نكته الزم 

اند. ها تنها عوامل خاص محیطی همچون )موسیقی پخش شده، دما و ...( را به صورت مجزا بر رفتار مشتري بررسی نمودهاست که آن

توان عوامل خاص محیطی را از هم تفكیک نمود و به تنهایی تاثیر آن بر ادراک با این وجود، فرایند خرید تجربه کاملی است که نمی

کردن و تحت ی کرد. فضاي فروشگاهی و محیط فروشگاهی یک مكان آزمایشگاهی نیست که بتوان با محدودو رفتار مشتري را بررس

دادن متغیرهاي خاصی احساس و ادراک واقعی مشتري را منعكس کرد، زیرا ممكن است حتی آن متغیرهایی که از نگاه کنترل قرار

 (.1393موید و همكاران، رفتار خریدار تاثیر گذار باشد )منصوري گیرند نیز بر تصمیم ومحقیقن مورد توجه و بررسی قرار نمی

ها در جدول شماره ترین آنهاي متعددي انجام گرفته است که مهمبنديهاي داخلی فضاي فروشگاهی دستهتاکنون در زمینه محرک

هاي فضاي فروشگاهی را به ، محرک2013ها خداداد حسینی و دیگران در پژوهشی در سال گردد. عالوه بر این یافتهمالحظه می 1

اند. همچنین خداداد حسینی و دیگران بیان بندي نمودهگانه( و اجتماعی )انسانی( طبقه5طور کلی به دو دسته حسی )موثر بر حواس 

ن بر گذاري آهاي حسی و تاثیرفضاي داخلی فروشگاهی، بر نقش محرک يگرفته در حوزهتحقیقات صورت ينمایند عمدهمی

هاي اجتماعی بر احساس، گذاري محرککه کمتر پژوهشی به نقش و اثر هاي خاصی از رفتار خریداران تاکید دارند، حال آنجنبه

هاي انسانی و اجتماعی انگیزاننده 1سندز و دیگران .ادراک و در نتیجه رفتار خریداران، بخصوص بر رفتار فرانقشی آنان پرداخته است

هاي در پژوهش 3، هریس و برنان2گذار در رفتار خریدار می دانند . کوزینتس و دیگرانترین عامل تاثیرفضاي فروشگاهی را اصلی

ه تاثیر اند. بر این اساس، در این مطالعمختلف اهمیت این مساله را از جهات مختلف در فضاي فروشگاهی مورد بررسی قرار داده

هاي اجتماعی فضاي فروشگاهی به طور خاص بر ادراک و احساس و در نتیجه رفتار فرانقشی خریداران مورد بررسی قرار محرک

 (. 2011)سندز و دیگران،  گرفته است

  

                                                           
1. Sends et al 

2. Kuznets et al  

3. Harris and Brenan  
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 بندي متغیرهاي موجود در فضاي فروشگاه توسط محققان.   دسته1جدول شماره 

 بندی ارائه شدهطبقه پژوهشگر

 هاي فضاي فروشگاه را به سه دسته تقسیم بندي نمود:محرک 1باکر

 و غیره.نظیر دما، موسیقی، صدا و نور   فضاي فروشگاه و قابل کنترل توسط مشتریان:عوامل محیطی  (1

 شناسانه دارد: مانند چیدمان اجناس، معماري مغازه و متغیرهاي مربوط به دکور و طراحی مغازه که جنبه زیبایی (2

باشد مانند تعداد عوامل اجتماعی که اشاره به مسائل انسانی فروشگاه دارد و مربوط به رابطه فروشندگان و مشتریان می( 3

 مشتریان، رفتار کارکنان فروشگاه با مشتریان و یا حتی با یكدیگرو ...

برمن و 

 2ایوان

شامل محیط خارجی فروشگاه، فضاي داخلی فروشگاه، بندي جدیدي را ارائه دادند که با اصالح و تكمیل مطالعه بیتز دسته

 چیدمان تجهیزات و لوازم، عوامل دیداري نقطه خرید و چیدمان اجناس درون فروشگاه است.

 

تورلی و 

 3میلیمن

وسعه بندي را تهاي انسانی را نیز به آن اضافه کردند و این دستهبندي برمن و ایوان، عامل انگیزانندهگیري از دستهضمن بهره

 بندي کلی ارائه دادند که صورت زیر هستند:دسته 5متغیر محیطی فروشگاه را در  58ها دادند. آن

ها، ویترین فروشگاه، معماري فروشگاه و فضاي محیطی ( متغیرهاي خارجی شامل تابلوهاي خارجی فروشگاه، ورودي1

 فروشگاه.

بندي رنگ ، موسیقی، دما، تمیزي، ترکیب دیوارها و ترکیب( متغیرهاي داخلی عمومی شامل سقف و کف فروشگاه، رایحه2

 فروشگاه.

( متغیرهاي مربوط به چیدمان و دکور فروشگاه شامل نحوه  تخصیص فضاي فروشگاه به خدمات مختلف، نحوه  قرارگیري 3

 بندي کاالها، اتاق انتظار، لوازم و وسایل اتاق انتظار.تجهیزات و لوازم فروشگاه، نحوه  قفسه

ها بندي و شكل ظاهري کاالها، نماي ظاهري نقطه و مكان خرید، نشانه( متغیرهاي نقطه خرید و دکور فروشگاه شامل بسته4

هاي مختلف فروشگاه، نماي ظاهري تابلوهایی که و عالئم و تابلوهاي مغازه، نماي ظاهري محل کار کارکنان بخش

 دهنده  قیمت کاالست.نشان

  .هاي کاري مخصوص کارکنان، تعدد و تراکم مشتریان ل ویژگی ها و مشخصات کارکنان، لباس( متغیرهاي انسانی شام5

 .1393موید و همكاران، منبع: منصوري

فروشی بر ادراکات، های درونی فضای خردهاثرات رنگ»( در تحقیقی با عنوان 2017) 4جونگ لی-جی یونگ چو و اِن

نتیجه گرفتند؛ هر چقدر فضاي رنِگ فروشگاه در حالت جذاب و تاثیرگذار باشد میزان  «ترجیحات، احساسات و هیجانِ مشتریان

موجب  ا خوشی ناشی از ادراکات نسبت به فروشگاهیابد در سویی دیگر، هیجان و لذت ناشی از آن در بین مشتریان افزایش می

  دهد.اي خرید در اولویت مشتري قرار میشود در نتیجه احساسِ لذت و هیجان فروشگاه را برافزایشِ لذت و هیجان می

اثرات جو فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی: با تعدیِل اثرات متغیرهای »( در تحقیقی با عنوان 2016) 5عمر آگرام و همكاران

ین بین داري بین فضاي فروشگاه و رفتار خرید ناگهانی وجود دارد. همچنبدین نتیجه رسیدند که ارتباط معنی «شناختیجمعیت

                                                           
1. Bucker  

2. Berman and Ivan 
3. Thorley and Milimann 

2. Ji Young Cho1 and Eun-Jung Lee 

3. Umair Akram1,Peng Hui, Muhammad Kaleem Khan, Muhammad Hashim and Shahid Rasheed 
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داري مشاهده شد در حالی که بین آموزش و رفتار خرید ناگهانی ي معنیجنس و سن پاسخگویان و رفتار خرید ناگهانی رابطه

 داري معكوس وجود دارد. ي معنیرابطه

روشگاه؛ عوامل تاثیرگذار بر ادراکات محیطِ ف»اي انگلیسی با عنوان ( در مقاله2015وحید رضا میرابی و ابراهیم سامئی )

اي ایران بین پخش موزیک، نور، چیدمان، رنگ و هاي زنجیرهنشان دادند در فروشگاه ای ایران(های زنجیرهشواهدی از فروشگاه

از طرفی دیگر جنسیت فروشندگان بر  دار مثبتی وجود داردي معنیفروشندگان با ادراکات محیطِ فروشگاه در بین مستریان رابطه

  ثر است.ادراکات مشتریان مو

های اثرات فضای فروشگاه بر ادراکات مشتریان و واکنش»( در تحقیقی با عنوان 2011) 1شن چِن و تِسوفُنگ هسه-هان

طبقه و  3نتیجه گرفتند؛ ادراکات مشتریان از فضاي فروشگاه در  «ای سوپرمارکتیهای زنجیرهکنندگان در فروشگاهرفتاری مصرف

هاي بصري( و عواملِ اجتماعی عوامل طراحی، عوامل محصور )شامل عوامل نامحسوس و محرکبندي است؛ عامل قابل طبقه 6

داري با رفتار مشتریان محیطی فروشگاه ارتباط معنیعواملِ دهنده، تصویر دیگر مشتریان و شلوغی محیطی(. )تصاویر شخصِ خدمت

هاي نها بر احساسات مشتریان اثرگذار نیست بلكه بر ارزیابیفشاي فروشگاه ت ترین عاملِ تاثیرگذار استعواملِدارد و طراحی مهم

 شناختی نسبت به اجناس و خدمات نیز موثر است. ارزیابی شناختی و احساسی بر رفتار مشتریان موثر است. 

 چهارچوب نظری
شوند: بندي میهیجانات به دو بعد مستقل دسته 2چهارچوب نظري این تحقیق براساس مدل راسل قرار دارد. در مدل راسل

هاي تاریخی، ها، مكانها، پارکهاي سرگرمی و دیگر خدمات موضوعی )مانند موزهبازدیدکنندگان پارک لذت و برانگیختگی.

نشدن برآورده بخش هستند.پردازي همراه با حس تجربه لذتهاي محلی(  به دنبال حس رهایی و خیالها، مغازهها، رستورانتفریحگاه

کردن )مثال عدم تایید مثبت( شود، در صورتی که وراي انتظارات عملال عدم تایید منفی( منجر به احساس رنجش میانتظارات )مث

یابد. عدم تایید انتظارات منجر به توان گفت: با افزایش عدم تایید، احساس لذت افزایش میشود. بنابراین میباعث افزایش لذت می

بخش، اثر عدم تایید برانگیختگی مثبت یا منفی باشد. با فرض یک تجربه  تفریحی لذت شود. اگرچه ممكن استبرانگیختگی می

رفت خوشایندتر باشد، احساس خوشی تواند مثبت باشد، به عبارت دیگر اگر تجربه از آن چه انتظار میمثبت بر روي برانگیختگی می

 (. 1392مقدم، یابد )عبدالوند و پراخوديگیختگی افزایش میکند. بنابراین با افزایش عدم تایید، برانمقداري هیجان ایجاد می

واکنش )پاسخ( را ارائه دادند که  –ارگانیسم  -ي روانشناسی محیطی یک مدل محرکمحرابیان و راسل با کار کردن در حوزه

گیري باشند و ها، باید به طور مفهومی واضح، آشكار و جامع بوده و قابل اندازهها، متغیرهاي رابط و واکنشدر این مدل محرک

تئوري  1980در سال  2اي بیان شود. راسل و پراتها باید از طریق متغیرهاي رابط به طور ویژهها و واکنشهمچنین روابط بین محرک

 -گري را حذف کردند و آن را مدل دو بُعدي لذتسه بعدي ارائه شده در رابطه با هیجانات را تغییر دادند و در آن بعد سلطه

کند که در آن شخص احساس خوب، شادي و خرسندي یا لذت بخشی را در نامیدند.  لذت به حدي اشاره می "پی.اي"انگیختگی، 

عبارت است از حدي که در آن یک شخص احساس انگیختگی، هیجان، تحریک، آگاهی یا فعال بودن یک موقعیت دارد انگیختگی 

سازد تا پیچیدگی اطالعاتی ي مثبت فرد را قادر میبه این نتیجه رسید که عاطفه 1987در   3آورد. آیسنرا در یک موقعیتی به دست می

بین باشد و تمایل بیشتري به جست و جوي شده، بیشتر خوشبینیپیش بیشتري را اداره کند و در مورد نتایج احتمالی یک تجربه

                                                           
3. Han-Shen Chen, and Tsuifang Hsieh 
1. Russell  

2. Menon 
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دهد سطوح انگیختگی باال در افراد منجر به رفتارهاي رویكرد کمتري شده و به عبارت ها نشان میریسک داشته باشد. نتایج پژوهش

گري نیز نشان داده شده که در یک محیط هاي دی(.  در پژوهش2002 ،و کان 1شود )منوندیگر موجب افزایش رفتارهاي اجتناب می

خنثی از نظر لذت، انگیختگی متوسط رفتارهاي رویكرد را افزایش می دهد و این در حالی است که انگیختگی پایین یا خیلی زیاد 

هاي متفاوت یطاي متفاوت از هیجانات به محشود.روانشناسان محیطی براین باورند که افراد با مجموعهمنجر به رفتارهاي اجتناب می

مطالعات هم چنین نشان  کنند.آوردن به یک محیط ترغیب میدهند و این هیجانات هستند که افراد را به اجتناب یا رويپاسخ می

هاي لذتی، سودگرایانه، رضایت خرید، سطح مخارج، ها مانند ارزشها و انواعی از واکنشدهند که لذت و انگیختگی، نگرشمی

هاي برخط، تعداد اقالم خریداري شده از ، زمان صرف شده در فروشگاه، تمایل به فروشگاه، تمایل به فروشگاتمایل به پیوستن

 دهد )همان منبع(.فروشگاه و تمایالت خرید را تحت تاثیر قرار می

یجانی هاي هتواند واکنشکند زیرا محیط میکند که محیط خدمت نقش مهمی در ارائه خدمت بازي میبیان می 2یوکسل

ها را از خدمت ارائه شده پرورش دهد. با این حال در اکثر مطالعات قبلی مشتریان جویانه را در افراد تقویت کرده و ادراکات آنلذت

هاي محلی و تأثیر محیط داخلی فروشگاه بر هیجانات و تمایالت رفتاري مشتریان بررسی شده است، در حالی که محیط در بازار

اهمیت فراوان است. به طور هم زمان نقش هیجان، به عنوان یک عنصر مرکزي در درک برخوردها و تجربیات،  بیرونی نیز داراي

تواند پیامدهاي خدمت شده در محیط فروشگاه میدهد که هیجانات تجربهتوجهاتی را به خود جلب کرده است. تحقیقات نشان می

را تحت تاثیر قرار بدهد با این حال روابط کمتر مورد بررسی قرار  ذت جویانهگرایانه و لهاي سوداز جمله تمایالت رفتاري و ارزش

بینی شده به عنوان سازه مهم در پیشهاي اخیر ارزش درکناپذیر است. در سالشده انكارگرفته است. در این میان نقش ارزش درک

ریداران عبارت است از رابطه جایگزینی بین کیفیت شده خکننده توجه خاصی را دریافت داشته است. ارزش درکرفتار خرید مصرف

(.  محیط 2011، 3دهند )لین لیانگکنند با ادراک آنها از آنچه بابت پرداخت قیمت از دست مییا منفعتی که خریداران از کاال درک می

پژوهشگران زیادي موافقند   جویانه را از طریق لذت و انگیختگی تحت تأثیر قرار دهد.ممكن است ارزش خرید سودگرایانه و لذت

کند  به این دلیل که ارزش، تأثیر مشخص بر رضایت و تمایالت رفتاري دارد. محیط خدمت نقش مهمی را در ارائه خدمات بازي می

هاي هیجانی خوشایند را در مشتریان پرورش داده و در عین حال ادراکات و حافظه بشري را نیرو بخشد.  تواند واکنشکه محیط می

اي از دانش را به وجود آورده است که تعامل بین محیط خدمت و رفتارهاي بشري را پژوهش در مورد روانشناسی محیطی مجموعه

هاي کند. اما منظور از محیط خرید چیست؟ نظریه معمول براي تعریف محیط چنین است که مجزا ساختن فرد از مشخصهبررسی می

کنندگان را شكل هاي جوي که محیط مصرفکردن همه ویژگیط را تشكیل می دهد. لیستاند محیفیزیكی که او را احاطه کرده

بندي کاال بخشی از بسته، محیط خرید یا خدمت 4ها کاري غیرممكن است. براساس پژوهش کاتلربودن آندهند به علت متنوعمی

ر توانایی آن در تسهیل و یا ممانعت در دستیابی شود. روانشناسان محیطی براین باورند که نقش حیاتی محیط فیزیک دمحسوب می

 باشد )همان منبع(. افراد به اهدافشان در محیط خرید می

بندي به عنوان یک چارچوب کلی براي ساخت نظریه مورد استفاده قرار نگرفت ولی پژوهش در زمینه تأثیر اگرچه این طبقه

هاي فیزیكی محیط، که ، با تمرکز بر جنبه5بندي بیتنرکرد. با این حال دستهکننده را تحریک و توجیه بر رفتار مصرف عوامل محیطی

                                                           
3. Yuksel 
 
1. Lin Liang 

2. Cutler  

5. Bitner 
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هاي خدماتی، تأثیر شامل عوامل جوي و طراحی هست به طور گسترده مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است، اما براي شرکت

هاي محیطی )مانند نور، موسیقی، رنگ بعدي نشانه هايدهندگان خدمات و مشتریان دیگر نیز بسیار مهم است.  بنابراین پژوهشارائه

اند هاي اجتماعی )ادراک از ازدحام و روابط دوستانه کارکنان( را به عنوان عوامل مهم محیطی  ارائه کردهو ویترین و غیره( و نشانه

هم به نوبه خود، بر ویژگی دهند، و حاالت هیجانی کنندگان را در محیط خرید تحت تأثیر قرار میهاي احساسی مصرفکه حالت

نیز عوامل محیطی را به دو بخش خارجی و متغیرهاي داخلی تقسیم کردند. متغیرهاي  1گذارد.  برمن و ایوانزرفتار خرید تاثیر می

 خارجی عبارتند از : نماي متحرک، ورودي، ویترین، معماري ساختمان ، فضاي اطراف آن، و پارکینگ. با این حال تعدادي مطالعات

اند، بسیار محدود است. این بخش از محیط شایسته توجه ببشتري هاي خارجی محیط خرید پرداختهکه به بررسی اثرات متغیر

ها به درستی شوند. اگر این محرککنندگان مشاهده میهاي هستند که به طور معمول توسط مصرفباشد، زیرا اولین مجموعه نشانهمی

 (. 1393، حداديممكن است اهمیت چندانی نداشته باشند )مدیریت نشوند، بقیه عامل جوي 

 فرضیات تحقیق

 کنندگان تاثیر دارد.شده فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرفهاي طراحی. نشانه1

 کنندگان تاثیر دارد.هاي محیطی فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرف. نشانه2

 

 شناسیروش

اي و که در آن از مطالعات کتابخانه دلیل آنکارگرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردي بوده و به روش به     

ي آماري این تحقیق جامعه  حساب آورد.پیمایشی به –توان این پژوهش را پژوهش توصیفی شود، میمیدانی استفاده می

، بونجاهر تهران بودند که به علت گستردگی شعبات فروشگاه سطح ش جانبو دراي هاي زنجیرهي مشتریان فروشگاهکلیه

باشد بدین گیري براساس فرمول کوکران انتخاب میروش نمونهبه عنوان فروشگاه هدف برگزیده شد.  پارستهراني شعبه

مراجعه نفر مشتري به این فروشگاه  450الی  400صورت که براساس اطالعات مدیر فروشگاه روزانه به طور میانگین 

 تعیین شد.نفر  196 حجم نمونه 05/0کوکران در سطح خطاي براساس فرمول   مشتري در روز، 400بر مبناي  کنندمی

 پرسشنامه نیز تصادفی ساده بود.  توزیع

 Z=1.96 ،p=q=0/5                

 هاي متغیرها آورده شده است. تعداد سئواالت، منابعِ طرحِ سئوال، شاخص( 2در جدول زیر )جدول 

  

                                                           
1. Berman and  Evans 
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 هامتغیرها، شاخص و تعداد سئواالت و منابعِ آن -2جدول 

تعداد  متغیر ردیف

 سئوال

 هاشاخص منبع

هاي نشانه 1

 شدهطراحی

 کاالها -امكانات فیزیكی -رنگ (2006سینگ ) -(1994بیكر و  دیگران ) 3

نورپردازي روي  -نورپردازي -دکور (2006)سینگ  -(1994بیكر و  دیگران ) 4 هاي محیطینشانه 2

 ي فروشندگانظاهر آراسته -اجناس

ارزیابی شناختی و  3

احساسی نسبت به 

 فروشگاه

}ارزیابی شناختی{ ویكفیلد و بیكر  4

}ارزیابی احساسی{ اروگلو و  -(1998)

 (2003دیگران )

بودن خوب -بودن فروشگاهجذاب

 -مشوق خریدبودن فروشگاه -فروشگاه

 بودن فروشگاهعالی

 

 

 مدل تحقیق

 

 

 

 

 

 (.2003ارگلو و همکاران )(، 2011(، چن، هسه )2017منبع: چو، لی)

 اعتبار ابزار پژوهش
ارزیاب  15ها، از هاي احتمالی در فهم آنهاي پرسشنامه و به منظور جلوگیري از سوگیريبا توجه به استانداردبودن گویه

ها را بررسی کنند. ضریب الوشه یا ي مدیریت بازرگانی( خواسته شد تا محتواي این گویه)عمدتا دانشجویان دکترا و اساتید رشته

بدست آمد که نشان از  49/0ها باالتر از باشد که نتیجه براي تمام گویهمی 49/0ارزیاب  15ه نسبت روایی محتوایی با توجه ب

 هاست. سودمندبودن گویه

 

 پایایی ابزار پژوهش
نفر( با روش آلفاي کرونباخ محاسبه  15آزمون )با شده در پیش آزمون در پیشآوريهاي جمعپایایی پرسشنامه با توجه به داده

پیوستگی و بوده و نشان از بهم 70/0ها باالتر از ي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق به این شرح بدست آمد که همگی آنگردید. آلفا

، ارزیابی شناختی و 75/0هاي محیطی با آلفاي ، نشانه78/0شده با آلفاي هاي طراحیها با همدیگر دارد. نشانهارتباط منطقی گویه

 .80/0فاي احساسی نسبت به فروشگاه با آل

های نشانه

شدهطراحی  

های نشانه

 محیطی

 

ارزیابی شناختی و 

احساسی نسبت به 

 فروشگاه
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 هاتجزیه و تحلیل داده
 های توصیفییافته

 ( بودند.%30نفر نیز مرد ) 60( و %70زن ) 140دهندگان  نفر از پاسخ  200از مجموع جنس: 

 ( داراي شغل دولتی بودند.%39نفر ) 78دهندگان داراي شغل آزاد و ( از پاسخ%61نفر ) 122 شغل:

 19( و %17نفر کارشناسی ) 34(، %5/46نفر کاردانی ) 93( دیپلم، %5/19نفر ) 39( داراي سیكل، %5/7نفر ) 15 سطحِ تحصیالت:

 ارشد بودند. ( داراري مدرک کارشناسی%5/9نفر )

 باشد. سال می 45ترین سن پاسخگویان که تكرار شده است سال بود همچنین فراوان 44دهندگان ي سنی پاسخمیانگین و میانه سن:

 

 های استنباطییافته

 کنندگان تاثیر دارد.شده فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرفهای طراحی. نشانه1

شده درون فروشگاه بر ارزیابی شناختی و هاي طراحیعامله براي تاثیر متغیر نشانهنتایج بدست آمده از تحلیل واریانس یک

نیز  f. دقت در مقدار (sig= 0/000)داري بین این دو متغیر وجود دارد ي معنیدهد که رابطهعاطفی نسبت به فروشگاه نشان می

)جدول  (.f=86/840)تر از واریانس خطا است که نسبت بسیار خوبی بدست آمده است ها بیشبر دادهنشان داد که اثر متغیر مستقل 

3 .) 

 ANOVAهاي شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاه ارزیابی و فروشگاهشده هاي طراحینشانه . آزمون تحلیل واریانس میان3جدول 

sig F Mean Square df Sum of 

Squares 
 

 گروهیبین 670/315 1 670/315 840/86 000/0

 گروهیدرون 750/719 198 635/3

 جمع 420/1035 199

 

شده هاي طراحیدر ارتباط با تاثیر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد؛ میان دو متغیر مستقل )نشانه

واتسون -فروشگاه( و متغیر وابسته )ارزیابی شناختی و احساسی نسبت به فروشگاه( مستقیم و باالیی وجود دارد که آزمون دوربین

شده درون فروشگاه بر هاي طراحیدار این دو متغیر تحقیق است. به عبارت بهتر، نشانهنشان از ارتباط معنی هم بیش از یک است و

درصد تغییر در  5/30شده درون فروشگاه به میزان هاي طراحیگذارد. نشانهارزیابی شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاه تاثیر می

 (.4وشگاه را نشان داده است )جدول میزان ارزیابی شناختی و احساسی نسبت به فر

 و درصد تغییرات هاي شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاهشده فروشگاه بر ارزیابیهاي طراحینشانهرگرسیون میان  آزمون تحلیل. 4جدول 

Model Summary(b) 

Durbin-

Watson 

Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 

 

R Square R Model 

035/2 90659/1 301/0 305/0 a 0/552 1 
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a. Predictors: (Constant), شده های طراحینشانه  

b. Dependent Variable: ارزیابی شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاه 

شده هاي طراحینتایج حاصل از معادالت رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد نیز حاکی است؛ با افزایش یک واحد نشانه

شود در حالی که با کنندگان نسبت به فروشگاه افزوده میواحد بر ارزیابی شناختی و عاطفی مصرف 064/1درون فروشگاه 

استاندارد بر میزان ارزیابی شناختی و انحراف 552/0اجتماعی درون فروشگاه  هاياستاندارد نشانهافزایش یک واحد انحراف

 (. 5شود )جدول کنندگان نسبت به فروشگاه افزوده میعاطفی مصرف

 

 و درصد  هاي شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاهشده فروشگاه بر ارزیابیهاي طراحینشانهارتباط میان  داريآزمون معنی. 5جدول 

Coefficients (a) 

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 1 

 مقدار ثابت 740/4 085/1 552/0 369/4 000/0

 شدهطراحیهاي نشانه 064/1 114/0 319/9 000/0

a . متغیر وابسته: ارزیابی شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاه   

 

 کنندگان تاثیر دارد.های محیطی فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرف. نشانه2

درون فروشگاه بر ارزیابی شناختی و عاطفی  محیطیهاي عامله براي تاثیر متغیر نشانهنتایج بدست آمده از تحلیل واریانس یک

نیز نشان داد  fدقت در مقدار  (.sig= 0/000)یر وجود دارد داري بین این دو متغي معنیدهد که رابطهنسبت به فروشگاه نشان می

 (. 6)جدول  (.f=16/717)تر از واریانس خطا است که نسبت بسیار خوبی بدست آمده است ها بیشکه اثر متغیر مستقل بر داده

 ANOVAهاي شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاه ارزیابی و فروشگاه محیطیهاي نشانه . آزمون تحلیل واریانس میان6جدول 

sig F Mean Square df Sum of 

Squares 
 

 گروهیبین 613/80 1 613/80 717/16 000/0

 گروهیدرون 807/954 198 822/4

 جمع 420/1035 199

 

محیطی هاي در ارتباط با تاثیر متغیر مستقل بر وابسته از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد؛ میان دو متغیر مستقل )نشانه

واتسون -فروشگاه( و متغیر وابسته )ارزیابی شناختی و احساسی نسبت به فروشگاه( مستقیم و باالیی وجود دارد که آزمون دوربین

فروشگاه بر ارزیابی  محیطیهاي دار این دو متغیر تحقیق است. به عبارت بهتر، نشانههم بیش از یک است و نشان از ارتباط معنی

درصد تغییر در میزان  9/27شده درون فروشگاه به میزان هاي طراحیگذارد. نشانهروشگاه تاثیر میشناختی و عاطفی نسبت به ف

 (.7ارزیابی شناختی و احساسی نسبت به فروشگاه را نشان داده است )جدول 
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 و درصد تغییرات فروشگاه هاي شناختی و عاطفی نسبت بهشده فروشگاه بر ارزیابیهاي طراحینشانهرگرسیون میان  آزمون تحلیل. 7جدول 

Model Summary(b) 

Durbin-

Watson 

Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 

 

R Square R Model 

905/1 19596/2 073/0 078/0 a 2790/ 1 

a. Predictors: (Constant), محیطیهای نشانه  

b. Dependent Variable:  به فروشگاهارزیابی شناختی و عاطفی نسبت  

فروشگاه محیطی هاي نتایج حاصل از معادالت رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد نیز حاکی است؛ با افزایش یک واحد نشانه

شود در حالی که با افزایش یک واحد کنندگان نسبت به فروشگاه افزوده میواحد بر ارزیابی شناختی و عاطفی مصرف 594/0

کنندگان نسبت به استاندارد بر میزان ارزیابی شناختی و عاطفی مصرفانحراف 279/0فروشگاه  محیطیهاي استاندارد نشانهانحراف

 (. 8شود )جدول فروشگاه افزوده می

 Coefficients و درصد  هاي شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاهفروشگاه بر ارزیابی محیطیهاي نشانهارتباط میان  داريآزمون معنی. 8جدول 

(a) 

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 1 

 مقدار ثابت 586/8 521/1 279/0 647/5 000/0

 شدهطراحیهاي نشانه 594/0 145/0 089/4 000/0

a . متغیر وابسته: ارزیابی شناختی و عاطفی نسبت به فروشگاه   

 گیریبحث و نتیجه

 براي توانند،می بازاریابان و هافروشگاه اندرکاراندست تبلیغات ايزنجیره و بزرگ هايفروشگاه روزافزون يتوسعه به توجه با

 از دسته آن فقط کار و کسب رقابتی محیط به توجه با. کنند استفاده مشتریان خرید رفتار بر موثر عوامل و فروشگاه محیط بهبود

 بر باید هافروشگاه و فروشندگان بنابراین. بمانند پابرجا و شوند موفق توانندمی کنندمی فراهم را مشتریان انتظارات که فروشندگان

. تاثیرات امكانات و 3و  . تاثیرات رفتار و تعامل فروشنده ؛2. تاثیرات چیدمان فروشگاه و ظاهر فروشگاه 1این موارد تمرکز نمایند؛ 

 معناي از صریح طور به انسانی هیجانی يتجربه که کردند استدالل شناسانمردم و شناسانجامعه از گروهی. جانبی فروشگاهخدمات 

 این اگر حال. اندشده تنیده هم در هیجانات با ناپذیرجدایی صورت به باورها و نگرش ها،شناخت افكار، و باشدمی انسان اجتماعی

 کاهش یا افزایش با توانیممی باشد تاثرگذار هیجانات این افزایش بر تواندمی مختلف هايمحرک که ببینیم محیطی در را هیجانات

 این تشكیل دالیل از یكی که است ايزنجیره هايفروشگاه هامحیط این از یكی. باشیم تاثیرگذار افراد رفتار بر هامحرک برخی

 کارکرد دو باعث تواندمی کاالیی تنوع همین واقع در است مشتریان اختیار در مختلف اجناس انواع قراردادندسترس در هافروشگاه

 يمشاهده علت به است ممكن کندمی مراجعه هافروشگاه این به خاصی کاالي خرید براي که ايکنندهمصرف که این اول شود؛ عمده

 خرید به را فرد تواندمی هافروشگاه این جذاب محیط که این دوم نماید خرید به اقدام( نباشد یا باشد نیاز مورد چه) کاالها سایر

هیجان و لذت باشد و  براي قوي محرکی تواندمی فروشگاه این در متنوع کاالهاي وجود که است این مهم ينكته اما. نماید تشویق

 شرطی را کنندهتواند تصمیمِ خرید مصرفهاي فروشگاهی میناشی از فضا، محیط و نشانه هیجان و تصمیمِ خرید را تسریع نماید
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 ايعده براي فروشگاه محیط واقع در و شده مشتریان سایر با جدیدي ارتباطات ایجاد به منجر است ممكن شدنشرطی این و سازد

  .شود منجر طلبیتنوع حس تشدید و ها،زدنگپ ارتباطات، تشكیل به خرید صرف کارکرد از افراد از

-هاي محیطی فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرفشده و نشانههاي طراحیتحقیق نشان داد؛ نشانههاي این یافته

درصد از تغییرات ارزیابی شناختی و  9/27اي محیطی هدرصد و نشانه 5/30شده هاي طراحیکنندگان تاثیر دارد به طوري که نشانه

(، وحید رضا 2016(، عمر آگرام و همكاران )2017جونگ لی )-یونگ چو و اِنهاي جی منطبق بر یافته کند.را تبیین میاحساسی 

کنندگان نسبت به تشكیل احساسات مصرفاست. ( 2011) شن چِن و تِسوفُنگ هسه-(، و هان2015میرابی و ابراهیم سامئی )

ریختگی اي با نیت قبلی وارد فروشگاه شده لیكن بهمکنندهفروشگاه را نیز باید جزئی از محیط فروشگاه دانست. چه بسا مصرف

محیط فروشگاه یا عدم همكاري پرسنل موجب بروز احساسات منفی نسبت به فروشگاه شده و عمال نه تنها مسیر خرید خود را 

 )شامل فروشگاه رنگ به مشتریان امروزهنیز در ارتباط با فروشگاه بوجود آورد. از این رو عوض نماید بلكه تبلیغات شفاهی منفی 

 عامل این و کنندمی توجه کاالها مناسب یافتگیسازمان و فروشگاه جذاب و موجود فیزیكی امكانات...(  و هاقفسه دیوارها، رنگ

 فروشگاه یک در شدهطراحی هاينشانه کارکردهاي جمله از. باشد دگانکننمصرف هايارزیابی و هیجانات بر تاثیرگذار تواندمی نیز

 گذران و فروشگاه در موجود فیزیكی هايجذابیت از حاصل خرید لذت احساس افزایش کاالها، به آسان دسترسی توانمی ايزنجیره

  .برد نام فروشگاه در بیشتر وقت

اي نماید به ویژه در محیط فروشگاهناشی از خریدکردن است خرید می خریدار برخی از کاالها را صرفا با توجه به لذتی که

ي اجناس موردنیاز اي در اختیارقراردادن کلیههاي زنجیرهاي به علت تنوع کاالیی، هدف اصلی طراحان فروشگاهزنجیره

ید کاالهایی است که یا نیاز ها براي حتی خرها در بین قفسهکنندگان و تحریک چشمی ناشی از این موضوع و جستجوي آنمصرف

باشد بنابراین از همین موضوع نقش محیط داخل فروشگاه بسیار نمودن خرید آن کاال ضروري میفوري ندارند، یا به علت مشاهده

هاي کاالها، نورپردازي خوب، دکوراسیون مناسب شود، وجود برجسبها طراحی میهایی که در قفسهکننده است. نشانهتعیین

داشته باشد. رفتار  کننده را در پیمصرف تواند نه تنها لذت خریدار را دو چندان کند بلكه تنوع خریدِاه و پرسنل مطلع میفروشگ

ي اجزاي مختلف کننده در زمینهاي از این بُعد مهم است هر گونه برداشت مثبت و منفی مصرفکننده در فروشگاه زنجیرهمصرف

تواند تبلیغات ي درازمدت این عمل براي فروشگاه میي خرید وي باشد طبیعی است نتیجهکنندهکننده یا منعتواند ترغیبفروشگاه می

اي به مشتریان با دیدي هاي زنجیرههی مثبت مشتریان راضی یا تبلیغات منفی مشتریان ناراضی باشد. بنابراین الزم است فروشگاهشفا

ها، استفاده از پرسنل ماهر، وجود کاالهاي ي طراحی چیدمان قفسهتواند در نحوهبلندمدت نگاه کنند طبیعی است این استراتژي می

 د.کننده باشمناسب تعیین
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Abstract: 
With population expansion and subsequent development of service industries in recent years than 
any other time in the retail trade, especially chain stores became more intense competition. This 
study aimed to investigate the of designed and environmental clues on cognitive and emotional 
assessment Janbo store chain consumers. By choosing a shop Janbo (Tehranpars branch), 
based on the Cochran’s formula the sample of 200 consumers were chosen and randomly 
distributed between them. Results showed designed clues in-store affected on the cognitive and 
emotional assessment. Also, environmental clues affected on the cognitive and emotional 
assessment. 
 



 

15 

 

Keywords: designed clues, environmental clues, cognitive assessment, emotional assessment, 
Janbo. 
 
 
 

 

 

  



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

