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چکیده
امروزه با شدت گرفتن رقابت در بازارهای خرده فروشی ،خرده فروشان دیگر با ایجاد تمایز صرف در نمای بیرونی
فروشگاه های خود ،تغییر سیستم قیمت گذاری و حتی تنوع محصول قابل ارائه در فضای فروشگاه ،نمی توانند
فروشگاهی رقابتی و موفق در عرصه بازار داشته باشند .این مسئله بازار خرده فروشی را به سمت مفهومی تازه از
بازارهای خرده فروشی رهنمون ساخته است که از آن تحت عنوان "خرده فروشی نشاط آور" یاد می شود.
همچنین بازاریابی حسی گونه ای از بازاریابی است که در اثر تجربه تعاملی خریدار و عوامل فضای محیطی پدید
می آید .در این تحقیق پس ازتشریح متغیرهایی همچون انگیزاننده های حسی فضای فروشگاهی ،شاخص های
احساسی – ادراکی خریدارو رفتار خریدار در نقطه خرید ،به بررسی تاثیر انگیزاننده های حسی بر شاخص های
احساسی  -ادراکی و نیز رابطه بین شاخص های احساسی – ادرکی و رفتار خریدار در مکان خرید ضمن مفهوم
پردازی بازاریابی حسی پرداخته می شود .همچنین تاثیر عوامل بوم شناختی شامل سن و جنس خریداران به عنوان
متغیر تعدیلگر در رابطه شاخص های احساسی -ادراکی خریدار بر رفتار خریدار درمکان خرید مورد بررسی قرار
می گیرد .جامعه آماری این تحقیق را خریداران فروشگاه هایپر استار در شهر تهران تشکیل می دهند .در بررسی
فرضیه اول تحقیق مشخص گردید که انگیزاننده های حسی بر شاخص های احساسی – ادراکی تاثیر دارد.
دربررسی فرضیه دوم تحقیق نیز مشخص گردیدکه شاخص های احساسی خریدار بر روی رفتار خریدار در نقطه
خرید تاثیر گذار است .از سوی دیگردر بررسی فرضیه سوم تحقیق مشخص گردیدکه عوامل بوم شناختی خریدار
شامل سن و جنس خریدار به عنوان تعدیلگر در رابطه بین شاخص های احساسی -ادراکی و رفتار خریدار در مکان
خرید اثر گذار نیست.
واژه های کلیدی :انگیزاننده های حسی ،فضای فروشگاهی ،رفتار خریدار در مکان خرید ،فروشگاههای
زنجیره ای
 -1دانشیار مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 -2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 -3دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،گرایش مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات اصفهان
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Abstract
Nowadays, intensified competition in retail markets, retailers no longer make a
distinction only the exterior Its stores, change pricing and product variety
available in the store, they can not Stores are competitive and successful in the
market. The retail market to the new concept of Retail markets, which has led to
as "retail teaser" is remembered. Sensory marketing is also a way of marketing
experience in the interactive space created by the buyer and agents Comes. In this
study, variables such as motivation sensory retail space, indicators Emotional
perception - buying behavior at the point of purchase, the sensory effect of
motivation on indicators Emotional - between cognitive and emotional indicators perception and behavior, while the buyer in the purchase location Processing of
sensory marketing is discussed. The influence of ecological factors such as age
and sex buyers as variables related to emotional indicators - Conceptual buyer on
buyer behavior buying locations studied Takes place. The population of the study
Hyperstar stores in Tehran buyers account. The study The first hypothesis of the
study was to identify the indicators of emotional motivation sensory - perceptual
impact. Survey research has also identified a second hypothesis emotional
indicators buyer on buyer behavior in the Shopping impressive. The third
hypothesis investigated by the recent events specific ecological factors Buyer
Age-and sex-buyers as the relationship between indicators of emotional
perception - and does not affect buyer behavior in the place of purchase.
Keywords: Sensory motivation, Store Atmosphere, buyer behavior, chain stores
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 -1مقدمه
با گسترش جمعیت و به تبع آن گسترش صنایع خدماتی در سال های اخیر بیش از هر زمان دیگر رقابت در خرده فروشی
ها شدیدتر شده است .به ویژه در زمان کنونی که خرده فروشی ها از نظر فروش ،سهم بیشتری از بازار خدمات را به خود
اختصاص داده اند(نوردفالت و النگ .)2112،1خرده فروشی ها برای حفظ بهتر مشتریان کنونی ،جذب مشتریان جدید و
در نتیجه دستیابی به اعتبار و وجهه عمومی بهتر در جامعه به دنبال متمایز کردن خدمات خود نسبت به رقبا می باشند؛
تمایزی که دیگر صرف تغییر در نمای بیرونی فروشگاه ها ،تغییر سیستم قیمت گذاری و حتی تنوع محصول قابل ارائه در
فضای فروشگاه بدست نمی آید(هلگسن و دیگران.)2111،2
یکی از راه هایی که به تمایز آنها نسبت به رقبا کمك می کند ،این است که محیط و خدمات فروشگاه خود را متناسب با
نیاز مشتریان سفارشی سازی نمایند .نه تنها براساس خدمات ،سطح دستری وتنوع ،بلکه آنها می توانند با ایجاد محیط
فروشگاهی جذاب و لذت بخش و حتی هیجان انگیز ،نسبت به رقبا برتری داشته باشند و فضای فروشگاهی رابه تجربه ای
خوشایند و به یادماندنی برای مشتریان تبدیل نمایند(ترلی و چبات2112 ،؛ بری و دیگران2112 ،3؛ کراسبی و جانسون
2113،4؛ وارلی 21155 ،؛بروگلماس و دیگران2112،6؛ آیلوادی و دیگران2112،2؛ بروگلمانس و کمپو.)2111،8
این مسئله بازار خرده فروشی را به سمت مفهومی تازه رهنمون ساخته است که از آن تحت عنوان "خرده فروشی نشاط
آور" یاد می شود(ریتزر1222 ،2؛پیکتون و برودریك11؛2115؛ اسکولز و بالک2111،11؛کلمنت و دیگران .)2113،12و
این مفهوم واژگانی همچون خرده فروشی ،سرگرمی ،فضای فروشگاهی و سپری کردن اوقات فراغت را گردهم آورده
و برای مشتریان امروزی در فرایند خرید از یك فروشگاه عالوه بر ارائه محصوالت ،فضایی دل نشین و لذت بخش
فراهم می نماید.
بازاریابی حسی گرایشی نوین در بازاریابی است که شکل های مختلف آن در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب
نظران و اندیشمندان بازاریابی قرار گرفته است .بازاریابی حسی در حوزه ارتباطات بازاریابی می باشد و پاسخی به نیاز
بازاریاب ها برای برقراری ارتباطی دو طرفه ،هماهنگ با زندگی عادی مخاطب و بدون ایجاد مزاحمت ،می باشد تا با
بهره گیری از حواس پنجگانه مشتری به نحوی مثبت به ماندگاری محصول ،کاال ،خدمت و  ...در حافظه وی منجر شود
1 .Nordf¨ & Lange
2 Helgesen et al.
3. Berry et al.
4. Crosby & Johnson
5. Varley
6 Breugelmans et al.
7 . Ailawadi et al.
8 Breugelmans & Campo
9. Ritzer
10 . Pickton & Broderick
11 . Schultz, D.E., Block
12 .Clement
3

و در نتیجه هم خریدار از خرید خود راضی باشد و نیز مالکان و مدیران فروشگاهی بتوانند به اهداف مالی و غیرمالی
خود به شکل مطلوبی دست یابند(شن و هسیه.)2113،
همچنین با توجه به اینکه بیشتر تصمیمات مصرف کنندگان در مکان خرید اتخاذ می گردد ،یکی از مهمترین اهداف
بازاریابی در فضای فروشگاهی ،تاثیر گذاری بر رفتار خریدار و مصرف کننده در فروشگاه می باشد(شن و هسیه،
 .)2111این در حالی است که بر اساس مطالعات برمن و ایوان( )2112حتی تصمیم گیری و اقدامات درون فروشگاهی
عموما با هزینه کمتری صورت می گیرد و تاثیر گذاری بیشتری دارد.
علی رغم مطالعات فراوانی که در زمینه فضای فروشگاهی صورت گرفته است ،پژوهش اندکی در مورد تاثیر عوامل
حسی به صورت متمرکز بر احساس ،ادراک و در نتیجه رفتار مشتریان انجام شده است .بیشتر مطالعات انجام شده ،به
صورت پراکنده و غیر ساخت یافته به بررسی هر یك از عوامل فروشگاهی موثر بر رفتار خریدار پرداخته اند ،حال آنکه
محیط و فضای فروشگاهی محیطی آزمایشگاهی نیست که بتوان تاثیر هر یك از عوامل آن را بر رفتار انسان که
موجودی پیچیده و پویاست مبه صورت جداگانه بررسی نمود .همچنین با توجه به مصاحبه اولیه ای که با شهروندان شهر
تهران انجام شد ،بیشتر آنها فروشگاه هایپر استار را به دلیل اعتبار  ،تنوع کاال ،دسترسی راحت تر و تجربه ضمنی تعاملی
بیشتر در فضای فروشگاهی ،به عنوان جامعه آماری پیشنهادی در این حوزه برگزیدند.
از این رو ،در این مطالعه سعی بر آن است با بررسی مطالعات انجام شده ،محرکهای حسی(موثر بر حواس پنج گانه)
تاثیر گذار بر رفتار خریداران در مکان فروشگاه شناسایی گردد و با یك دسته بندی کلی تحت عنوان عوامل حسی،
تاثیر آنها بر شاخص های احساسی -ادراکی خریداران و در نتیجه رفتار آنها در فروشگاه هایپر استار در شهر تهران
مورد بررسی قرار گیرد .بر این اساس و با رویکرد بازاریابی حسی ،مدل مفهومی ارائه خواهد شد و از دید مشتریان این
گونه فروشگاهها این مدل مورد آزمایش قرار خواهد گرفت .و در نهایت به بحث و بررسی نتایج آن و ارائه پیشنهادات
کاربردی به مدیران فروشگاههای زنجیره ای پرداخته خواهد شد.

 -2مبانی نظری پژوهش
-1-2

رفتار خریدار در نقطه خرید
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بازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان و خریداران کاالها و خدمات آغاز می شود(روستا و
دیگران .)1388 ،باید اقرار داشت که در عصر حاضر بازاریابانی موفق خواهند شد که بتوانند رفتار ،روان ،فکر و عمل
مصرف کنندگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از آن آگاه شوند .همچنین بتوانند عواملی که موجب ایجاد انگیزه
درونی جهت خرید محصول خاصی توسط مشتریان می شود را مورد شناسایی قرار دهند(دوالکیا و دیگران .)2111 ،2اگر
بتوان فرایند رفتاری یك مصرف کننده را از مرحله پیش از خرید تا پس از خرید و مصرف نهایی مورد کنترل قرار داد
1 . Buyer Behavior in Point of Purchase
2 . Dholakia et al.
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می توان امیدوار بود که اجرای برنامه های بازاریابی با موفقیت بسیار زیادی توام می باشد(پوکوالنگارا و دیگران،1
 .)2111چنین کنترلی مستلزم علم به الگوی کالن رفتاری مصرف کنندگان می باشد .آشنایی بازاریابان با فرآیندی که
طی آن ،مصرف کننده دست به انتخاب کاالیی می زند ،آن را می خرد و مورد استفاده قرار می دهد کمك بسیار زیادی
به درک رفتار مصرف کننده و کنترل آن می نماید(پولوالنگارا و دیگران .)2111 ،با بررسی های انجام شده توسط
محققان مختلف مشخص شده است محرکها و عوامل فروشگاهی می توانند با اثر گذاری بر احساس و ادراک مشتریان
تاثیر قابل توجهی بر رفتار خرید آنها داشته باشند و تجربه خرید لذت بخشی برای مشتریان ایجاد نمایند(شن و هسیه،
.)2111
رفتار مصرف کننده در تعریفی جامعه می تواند به این گونه تشریح شود :مجموعه فعالیت های فیزیکی ،احساسی و ذهنی
که مستقیماً در جهت کسب ،مصرف و کنارگذاری کاالها ،خدمات و ایده ها در جهت ارضای نیازها وخواسته ها
صورت گیرد .بعبارت دیگر رفتار مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرایندهای روانی وفیزیکی است که قبل از خرید
آغاز و تا بعد از مصرف ادامه می یابد(کاتلر و آرمسترانگ .)1382 ،که البته در این مطالعه به بررسی رفتار مصرف کننده
که خریدار کاال و خدمات می باشد در حین فرایند خرید و در مکان خرید پرداخته خواهد شد.
تا کنون مدل های فراوانی در حوزه رفتار مصرف کننده و خریدار ارائه شده است که از معروف ترین آنها که مبنای
بسیاری از تحقیقات بازاریابی قرار گرفته اند ،می توان به مدل اندرسن ،مدل نیکوزیا ،مدل هوارد -شث ،مدل انگل-
کوالت -بلك ول ،مدل پردازش اطالعات بتمن ،مدل استانتون ،مدل اجتماعی و روانکاوی آلپورت ،مدل والتر و مدل
کاتلر اشاره نمود .که در بین مدل های مذکور مدل کاتلر( ،)2112به دلیل جامعیت و در نظر گرفتن بسیاری از عوامل
موثر بر فرایند خرید مصرف کننده سهم بسزایی در تحقیقات و پژوهش های بازاریابی دارد .می توان بیان نمود تاکنون
به صورت کاربردی تمام عوامل مربوط به این مدل در پژوهش های بازاریابی در نظر گرفته نشده است .مبنای مدل کاتلر
مدل روانشناسی است که محرابیان و راسل در سال  1223ارائه نمودند و از آن تحت عنوان مدل (S- O-Rمحرک-
ارگانیسم -پاسخ) یاد می شود .این مدل اثر محرک های محیطی بر روی احساس فرد و در نتیجه رفتار او را مورد
بررسی قرار می دهد .این اندیشمندان معتقدند که عوامل محیطی می تواند بر روی حالت درونی افراد و در نتیجه رفتار
آنها(به صورت پذیرش یا اجتناب) تاثیر گذار باشند(شن و هسیه .)2111 ،محرابیان و راسل سه حالت خوشنودی
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انگیزش  3و احساس چیرگی مشتری بر فضای فروشگاهی  4رابه عنوان حالت های احساسی ذکر نموده اند( )PADو
نشان دادند ترکیب این سه عامل در حالت ها و موقعیتهای متفاوت ،منجر به این می شود که فرد تصمیم گیرد در محیط
باقی بماند یا خیر و یا به عبارتی حاضر است خود را با محیط تطبیق دهد(رویکرد تمایل) یا می خواهد از آنجا خارج
شود(رویکرد اجتناب).

1 .Pookulangara et al.
2. pleasure
3. arousal
4. dominant
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همچنین بیشتر تحقیقات کاربردی و تجربی رفتار مصرف کننده در زمینه فضای فروشگاهی به اواخر دهه  1261و اوایل
دهه  1221برمی گردد(به طور مثال اسمیت و کرنو1266 ،1؛ کاتلر .)1224 2و همان گونه که اشاره گردید ،مدلی که
بیشتر در تحقیقات این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد مدل  S-O-Rمی است..
در این مطالعه ضمن مبنا قرار دادن مدل  S-O-Rو در نظر گرفتن عوامل و متغیرهای حسی موثر بر رفتار مصرف کننده
در حین خرید و در آخرین نقطه خرید(فضای فروشگاهی) که در مدل کاتلر بیان شده است به بررسی مطالعات انجام
شده و مبانی نظری و کاربردی موجود ،و بر اساس فرضیات مطرح شده به ارائه مدل مفهومی و بررسی آن در فروشگاه
هایپر استار شهر تهران پرداخته خواهد شد.
 -2-2شاخص های احساسی – ادراکی خریدار
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خریدهای مصرف کنندگان شدیداً تحت تأثیر خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی ،شخصی و روانی آنان قرار می
گیرد(کاتلر .)2112 ،یکی از مهمترین عوامل موثر بر خرید ،عوامل روانی می باشد(شن و هسیه.)2111 ،
انتخاب و خرید هر شخص ،تحت تأثیر چهار عامل روانی عمده ،شامل انگیزش ،ادراک ،یادگیری ،باورها و عقاید نیز
قرار می گیرد(فونك و دیگران .)2112 ،4مشبکی( )1382بیان می کند افراد بر اساس ادراکات خود و نه براساس واقعیت
عینی ،کنش و واکنش نشان می دهند .واقعیت برای هر کسی پدیده ای کامالً شخصی و مبتنی بر نیازها ،خواسته ها،
ارزش ها و تجارب شخصی است .بنابراین ،از دیدگاه بازاریان ،ادراکات مصرف کنندگان اهمیت بسیار بیشتر از دانش
مصرف کنندگان درباره واقعیت عینی دارد؛ چرا که وقتی کسی درباره چیزی فکر می کند ،آنچه واقعاً وجود دارد مهم
نیست ،بلکه آن گونه که مصرف کننده آن را می بیند اهمیت دارد .این برداشت مصرف کننده بر اقدامات ،عادات خرید،
عادات مصرف او و غیره تأثیر می گذارد(کای و شانون .)2112 ،از آنجایی که افراد براساس درک خود از واقعیت
تصمیم گیری و عمل می کنند ،فهم بازاریان از مفهوم ادراک و مفاهیم مرتبط با آن به منظور تعیین عوامل مؤثر بر خرید
مصرف کنندگان ،از اهمیت اساسی برخوردار است(کریشنا و شوارز ،2112 ،5مشبکی.)1382 ،
همان گونه که ذکر شد ،مبنای مدل ارائه شده در پژوهش حاضر ،مدل روانشناسی محرابیان و راسل( )1224می باشد و بر
اساس این مدل و عواملی که در مدل کاتلر به عنوان عوامل اثر گذار بر رفتار خریدار و مصرف کننده مطرح می گردد،
به ارائه مدل مفهومی و بررسی آن پرداخته می شود .با توجه به اینکه مدل محرابیان و راسل مدلی روانشناسی بر اساس
محرک -ارگانیسم -پاسخ می باشد و بیشترین تاکید این دو محقق بر عامل احساس و ادراک به عنوان مهم ترین اجزای
ارگانیسم است ،در این مطالعه نیز شاخص های احساسی -ادراکی به عنوان عامل میانجی(ارگانیسم) و موثر بر رفتار
خریدار در نقطه خرید(پاسخ) در نظر گرفته می شود.

1. Smith & Curnow
2. Kotler
3 . Emotional- cognitive indicators of customers
4 . Funk et al.
5 . Krishna & Schwarz
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احساس عبارت است از پاسخ بالفاصله و مستقیم اندام های حسی به محرک .منظور از محرک ،هر واحد ورودی به هر
یك از حواس .بنابر این ،در حالت کلی می توان بیان نمود احساسات پاسخی است به محرک های ابتدایی از جمله نور،
رنگ و صدا که از طریق دریافت کننده های حسی (مانند چشم ها ،گوش ها ،بینی ،دهان و انگشت) دریافت می شوند و
ادراک فرایندی است که به وسیله آن ،این محرک ها انتخاب ،سازماندهی و تفسیر می شوند .افراد داده های
خام(احساسات) را پردازش می کنند .در این مطالعه به بررسی اثر محرکهای فضای حسی فروشگاهی در یك فرایند
تعاملی فرد -محیط که از آن به عنوان بازاریابی حسی نام برده می شود ،بر شاخص های احساسی -ادراکی و در نتیجه
رفتار خریدار پرداخته می شود.
 -3-2محرک های فضای فروشگاهی

1

محققین مختلفی دسته بندی های متفاوتی از عوامل فضای فروشگاهی ارائه نموده اند که مهمترین آنها که مبنای بسیاری
از تحقیقات بازاریابی در حوزه فضای فروشگاهی می باشد در جدول  1ارائه شده است.
جدول .1دسته بندی محرکهای موجود در فضای فروشگاه توسط محققین

پژوهشگر
باکر()1286

طبقه بندی ارائه شده
محرکهای فضای فروشگاه را به سه دسته طبقه بندی نمود:
 )1عوامل محیطی که در فضا و جو فروشگاه تاثیر گذارند و توسط فروشنده قابل کنترل می با شند(نظیر دما،
موسیقی ،صدا و نور و ) ..
 )2متغیرهای مربوط به دکور و طراحی مغازه که جنبه ی زیبایی شناسانه دارد مانند چیدمان اجناس معماری مغازه
و ...
 )3عوامل اجتماعی که اشاره به مسائل انسانی فروشگاه دارد و مربوط به ارتباط بین فروشندگان و مشتریان می
باشد مانند تعداد مشتریان ،رفتار فروشندگان با مشتریان و یا با یکدیگر و ....

بتیز()1222

عوامل فیزیکی فضای فروشگاه رابه 3دسته طبقه بندی نمود:
 .1شرایط قابل کنترل فضای فروشگاه مانند موسیقی ،صداهای طبیعی ،دما ،نور و ...
 .2چیدمان تجهیزات و وسایل اداری فروشگاه
 .3نمادها و نشانه هایی که به طور مستقیم و یاغیر مستقیم استفاده می شود که با ارتباط مناسب با مشتریان
پیام های خاصی رابه آنان منتقل کند

برمن و ایوان)2112(2

با اصالح ،تکمیل مطالعه بیتز( )1222دسته بندی جدیدی را ارائه دادند که شامل محیط خارجی فروشگاه ،جو
داخلی فروشگاه ،چیدمان لوازم مربوط به فروش ،و عوامل دیداری نقطه خریدو چیدمان کاالها می باشد.

تورلی و میلیمن()2111

با استفاده از شیوه ی دسته بندی برمن و ایوان ،عامل متغیرهای انسانی را نیز به آن اضافه کردند و این دسته بندی را
توسعه دادند .آنها  58متغیر محیطی فروشگاه را در  5دسته بندی کلی ارائه دادند که صورت زیر می باشند:
 )1متغیرهای خارجی شامل تابلوهای خارجی فروشگاه ،ورودی ها ،ویترین فروشگاه و معماری فروشگاه و فضای
محیطی فروشگاه.
 ) 2متغیرهای داخلی عمومی شامل سقف و کف فروشگاه ،رایحه ،موسیقی ،دما ،تمیزی ،ترکیب دیوارها و ترکیب
بندی رنگ فروشگاه.
1 . Store Stimulants
2. Berman & Evans
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 )3متغیرهای مربوط به چیدمان و دکور فروشگاه شامل نحوه ی تخصیص فضای فروشگاه به کارها یا خدمات
مختلف ،نحوهی قرارگیری تجهیزات و لوازم فروشگاه ،نحوهی گروه بندی کاالها ،اتاق انتظار ،لوازم و وسایل اتاق
انتظار.
 )4متغیرهای نقطه خرید و دکور فروشگاه شامل بسته بندی و شکل ظاهری کاالها ،نمای ظاهری نقطه و مکان
لحظه ای خرید ،نشانه ها و عالئم و تابلوهای مغازه ،نمای ظاهری محل کار کارکنان ،نمای ظاهری تابلوهایی که
نشان دهندهی قیمت کاالست.
 )5متغیرهای انسانی شامل ویژگی ها و مشخصات کارکنان ،لباس های کاری مخصوص کارکنان ،تعدد و تراکم
مشتریان ،ویژگی های مشتریان ،امنیت آنها.

در پژوهش حاضر ضمن بررسی بسیاری از مطالعات نظری و کاربردی مختلف ،عواملی که می تواند در فضای فروشگاهی
در قالب تعریف بازاریابی حسی بر حواس پنج گانه خریداران تاثیرگذار باشد ،به بررسی اثر ده عاملی که از نظر فراوانی
مطالعات بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند پرداخته می شود .این عوامل و محرکها عبارتند از :رنگ و نورپردازی داخلی،
چیدمان و تخصیص مناسب فضا ،تمیزی و نظافت فضای فروشگاهی ،اندازه فضای داخلی ،برچسب مناسب قیمت ها،
سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب ،ابزار حمل مناسب ،موسیقی ،رایحه ،امکان چشیدن مزه برخی از مواد غذایی.
 -4-2عوامل بوم شناختی
عوامل بوم شناختی که در مباحث بازاریابی به طور عمده مورد بررسی قرار می گیرد و خصوصیات رفتاری و سبك خرید
و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد شامل سن ،جنس ،در آمد و تحصیالت می باشد(لین .)2112 ،1در زمینه عوامل
بوم شناختی و ارتباط آن با رفتار مصرف کنندگان مطالعاتی انجام شده است که برخی از آنها مانند مطالعه
اسپانگنبرگ( )2116اثر مستقیم عوامل بوم شناختی بر رفتار خریدار و یا مصرف کننده را در نظر گرفته اند و برخی دیگر
بیان کردند و نشان دادند که عوامل بوم شنختی می تواند به عنوان متغیر تعدیلگر در ارتباط بین متغیر دیگری مانند
احساس و یا نگرش مصرف کننده بر رفتار وی اثر گذار باشد(مورگانوسکی و کود2111 ،2؛ری و بل2112 ،3؛ لوکری و
التوسی .)2112 ،4که در این تحقیق ،حالت دوم آن در نظر گرفته شده است ،به عبارتی ،اثر عوامل بوم شناختی(شامل
سن ،جنس به عنوان متداول ترین عوامل) به عنوان متغیر تعدیلگر در رابطه بین شاخص های احساسی -ادراکی و رفتار
خریدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1 . Lynn
2 . Luceri & Latusi
3 . Rhee & Bell
4 . Morganosky & Cude
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 -3فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد استفاده مشتمل بر متغیرهای وابسته ،مستقل ،میانجی و تعدیلگری است (شکل )1که در قسمت پیشین به تبیین
هر یك از این متغیرها پرداخته شد .ضمن آنکه روابط موجود بین هر یك از آنان نیز براساس مطالعات پیشین صاحبنظران
مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت.

فرضیه اول( :)H1محرک های حسی فضای فروشگاهی بر شاخص های احساسی – ادراکی خریداران در نقطه خرید در
فروشگاه هایپر استار شهر تهران تاثیر گذار است.
فرضیه دوم( :)H2شاخص های احساسی – ادراکی خریداران بر رفتار آنها در نقطه خرید در فروشگاه هایپر استار شهر
تهران تاثیر گذار است.
فرضیه سوم( :)H3عوامل بوم شناختی(شامل سن و جنس خریداران) می تواند رابطه شاخص های احساسی -ادراکی و
رفتار خریداران در نقطه خرید را در فروشگاه هایپر استار شهر تهران تعدیل نماید.

 -4روش پژوهش
تحقیـق حاضر از لحاظ روش ،تحقیقی پیمایشی و از لحاظ هدف ،تحقیقی کاربردی -توسعه ای است .جامعه مورد
بررسی مشتریان فروشگاه هایپر استار شهر تهران می باشند که نمونه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با
استفاده از فرمول نمونه گیری برای جامعه نامحدود و بادرصدی بیشتر جهت رویارویی با مشکل پر نشدن برخی پرسشنامه
ها  431نفر در نظر گرفته شد ،که  412پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..در این پژوهش ،ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامه میباشدکه شامل اطالعات عمومی مشتریان  ،محرکهای حسی فضای فروشگاهی ،شاخص های
احساسی -ادراکی خریداران و رفتار آنها12 ،سوال با استفاده از طیف لیکرت (5تایی) می باشد .در سنجش پایایی
9

پرسشنامه ،آلفای کرونباخ به میزان  82درصد و پایایی  51-51به میزان  86درصد بوده که نشانه ای از پایا بودن پرسشنامه
است .در سنجش روایی نیز از روش روایی محتوایی و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است .در تحلیل آماری
داده ها از روشهای آماری توصیفی و معادالت ساختاریافته (نرم افزار لیزرل نگارش  8.2و اس پی اس اس  ) 12در تحلیل
مسیرهای اساسی میان متغیرها و رگرسیون جهت بررسی تاثیر متغیر تعدیل گر استفاده شده است .از سوی دیگر متغیرهای
مورد بررسی در مدل مفهومی تحقیق از نظر تعداد سواالت مطرح شده و آلفای کرونباخ آن در جدول شماره  1ارایه
گردیده است.
جدول  .3جدول پایایی تحقیق
پایایی

متغیر

سوالت

مطالعات

محرکهای حسی

 1تا 11

بلیزی و دیگران(،)1283نیستورسکو و باریو( ،)2114لیانگ و الی(،)2112

(آلفای کرونباخ)
فضای فروشگاهی

85

پارسون و ویلیامسون( ،)2112لوویر و ریچارد( ،)1221اندروس(،)1286
گاروین(،)2112

و

دنوان

رزیتر(،)1282

یو

ودیگران(،)1228

بائومستراک( ،)2118تورلی و میلیمن( ،) ،)2111خداداد حسینی و
دیگران( ،)1322بردن و ویلیام(،)1222
شاخص های

 11تا 14

احساسی -ادراکی

دیگران(،)1226کوارتیر و دیگران( ،)2112بائو مستراک( ،)2118دنوان و

خردیدار
رفتار خریدار در

بردن و ویلیام(،)1222گرینلد و مك گلدریچ( ،)2118اسپینگبرگ و

82

رزیتر(،)1282گروال و دیگران(،)2113مشلیت و اروگلو()2111
 15تا 12

نقطه خرید

گروال و دیگران(،)2113لیانگ و الی(،)2112خداداد حسینی و

83

دیگران( ،)1322اسکوالسر(،)1228گاروین( ،)2112شن و هسیه(،)2111
گرینلد و مك گلدریچ( ،)2118بائومستراک( ،)2118اسمیت و
کرنو(،)1266لیانگ و الی()2112

کل متغیرها

82

 1تا 12

 86درصد(دو نیم
کردن)

 -5تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش سعی شده است تا ضمن مطالعه سیمای کلی آزمودنیها ،تحلیل های آماری حاصل از بکارگیری الگوی
معادالت ساختار یافته با رویکرد تحلیل مسیر تشریح و تبیین گردد.
جدول  .4یا فته های مربوط به سواالت جمعیت شناختی پرسشنامه :سیمای آزمودنیها (یافته ها بر اساس درصد پاسخ دهندگان ارایه
شده است)
جنسیت
سن

زن

52/18

مرد

42/21

کمتر از  31سال

26/14

بین  31تا  51سال

21/31
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باالی  51سال
تحصیالت

3/62

دیپلم و زیر دیپلم

24/23

کاردانی

44/53

کارشناسی

22/34

کارشناسی ارشد و باالتر

1/56

تعداد کسانی که این فیلد را پر

2/18

نکرده اند
درآمد

زیر  511هزارتومان

11/21

بین  511هزار تا یك ملیون

46/35

بین یك میلیون تا دو میلیون

31/25

دو میلیون و باالتر

2/81

تعداد کسانی که این فیلد را پر

2/88

نکرده اند

همچنین یافته های مربوط به سواالت عمومی نشان می دهد  35درصد پاسخ دهندگان تا کنون بین  11تا  15بار از
فروشگاه هایپر استار خرید نموده اند .همچنین  28درصد خریداران بیشتر خریدهای خود را از فروشگاه هایپر استار با
برنامه ریزی قبلی انجام می دهند 52 .درصد نیزخریدهای اصلی خانه را از فروشگاه هایپر استار انجام می دهند .همچنین
 55درصد خریداران عموما مشتری محصوالت غذایی هستند و نیز  38درصد آنها بیشتر محصوالت خانگی را از فروشگاه
هایپر استار خرید می نمایند.
 -1-5تحلیل فرضیات مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر
-1-1-5

ارزیابی وبرآورد مدل مسیر بااستفاده ازمدلسازی معادالت ساختاری

در این بخش از تحقیق به منظور آزمون مجموعه روابط علی ومعلولی میان محرک های حسی  ،شاخص های احساسی-
ادراکی ازمدل معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .فرضیات مطرح شده در قالب مدل مفهومی تحقیق و با رویکرد
تحلیل مسیر درشکل شماره2نشان داده شده اند .در این شکل ،مدل استاندارد تحقیق به انضمام ضرایب مسیر نوشته شده
بر هر رابطه قابل مشاهده است.
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شکل  .3مدل استاندار تحقیق

حال جهت آنکه بتوان به آزمون فرضیات تحقیق و اینکه تا چه اندازه می توان به ضرایب بدست آمده در بعد تاثیرگذاری
متغیرها بر یکدیگر اطمینان حاصل نمود ،می بایست به اعداد معناداری روابط میان متغیرها نیز مراجعه کرد (در شکل
شماره  3این اعداد ارایه شده است).از طرف دیگردر جدول شماره  ،3فرضیات تحقیق به تناسب برآورد استاندارد رابطه و
اعداد معناداری مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته اند.
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شکل شماره  :3آزمون معناداری مدل و تعیین مسیرهای قابل تایید بر اساس الگوی معادالت ساختاری
جدول شماره  :3آزمون فرضیات تحقیق
فرضیات

1

برآورد استاندارد

مسیر

1/48

محرک های حسی بروی محرک های احساسی-

اعداد

وضعیت فرضیه در

معناداری

مدل

3/25

تایید

ادراکی تاثیر دارد.
2

1/22

شاخص های احساسی خریدار بر روی رفتار خریدار

4/32

تایید

در نقطه خرید تاثیر گذار است.

شایان ذکر است در صورتی که اعداد معناداری باالتر از عدد 1.26باشد می توان معناداری مسیر میان دو متغیر را تایید
نمود و بر وجود این رابطه صحه گذاشت .از این رو بر اساس جدول فوق ،فرضیه های شماره  2 ، 1تحقیق تایید می
گردد .این نتیجه با این استنباط مدیریتی همراه است که محرک های حسی فضای فروشگاهی در مفهوم بازاریابی حسی
بر شاخص های احساسی – ادراکی خریدار تاثیر گذار است و شاخص های احساسی – ادراکی خریدار متغیر تاثیر
گذاری در رفتار خریدار در نقطه خرید است.
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-2-1-5

شاخص های برازش مدل

در نرم افزار لیزرل عالوه بر تخمین ضرایب و خطاهای مدل ،شاخص هایی بدست می آید که می توان بر اساس آن میزان
برازش کلی مدل را مورد آزمون قرار داد .هایروهمکاران ( )1228سه معیاربسیاراساسی ازبرازش مطلق را درمدل مورد
تاکید قرار داده اند .نسبت احتمال کای دو (،)x2/dfشاخص نکویی برازش ) (GFIو جذر میانگین مربعات خطا
(RMSEA).در این تحقیق شاخص های یاد شده در جدول شماره  4ارایه گردیده اند .همان گونه که مشخص است
بیشتر شاخص ها از حد استاندارد هم فراتر بوده به گونه ای که مدل تحقیق را از نظر شاخص برازش مدل ،مدل بسیار
مناسبی جلوه داده است .

جدول شماره  :4شاخص های تناسب مدل
شاخص برازش

نتیجه

مقدار مطلوب

2.67

<3/00

0.89

>0/85

GFI

0.106

<0/08

RMSEA

0.304

<0/05

RMR

0.91

>0/90

NFI

0.91

>0/90

NNFI

0.93

>0/90

CFI

 -3-1-5بررسی نقش تعدیلگری عوامل بوم شناختی(سن و جنس) در رابطه میان شاخص های
احساسی -ادراکی و رفتار خریدار
در فرضیه سوم تحقیق بیان شد عوامل بوم شناختی خریدار شامل سن وجنس می تواند به عنوان تعدیلگر در رابطه بین
شاخص های احساسی -ادراکی و رفتار خریدار در نقطه خرید تاثیر گذار باشد .با توجه به اینکه بر اساس یافته های
جدول  4مشخص گردید که شاخص های احساسی -ادراکی خریدار بر رفتار او در نقطه خرید تاثیر گذار است ،لذا با
بررسی مطالعات مشابه انجام شده در زمینه آزمون اثر تعدیلگری عوامل بوم شناختی (مانند :گوپتا و دیگران2114 ،؛
اندرسون و دیگران ،)2112 ،در این قسمت آزمون رگرسیون سلسله مراتبی توسط نرم افزار  SPSSانجام می شود و
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نقش تعدیلگری هر یك از عوامل بوم شناختی مطرح شده(سن و جنس) در رابطه میان شاخص های احساسی -ادراکی و
رفتار خریدار مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول شماره  .6بررسی نقش تعدیل گری عوامل بوم شناختی در رابطه بین شاخص های احساسی -ادراکی و
رفتار خریدار (رگرسیون سلسله مراتبی)
درصد

تفاوت

تفاوت

ضریب

ضریب

معناداری

در

در

تعیین

همبستگی

آماره

ضریب

تعدیل

جمعی

فیشر

تعیین

شده

β

متغیرها

ویژگی

مدل

های مدل

عامل
تعدیلگر

تعدیل
شده
1/126

5/431

1/141

1/115

1/221

1/326

1/262

1/481

1/113

1/111

1/152

1/355

شاخص

بدون ورود

های

متغیر

احساسی-
ادراکی

1

تعدیل گر

شاخص

با ورود متغیر

های

تعدیل گر

2

سن

احساسی-
ادراکی
-1/115

سن

1/126

5/431

1/115

1/115

1/221

1/326

شاخص

بدون ورود

های

متغیر

1/142

1/126

1/116

1/121

1/182

1/381

احساسی-
ادراکی
شاخص
های

تعدیل گر

ادراکی
-1/126

15

تعدیل گر
با ورود متغیر

احساسی-

جنس

1

2

جنس

همان گونه که در جدول  6مشخص است با ورود عامل "سن" در رابطه بین شاخص های احساسی -ادراکی و رفتار
خریدار ،درصد ضریب تعیین تعدیل شده به میزان ( )1/114کاهش می یابد ولی با توجه به اینکه سطح معناداری مدل با
ورود این عامل باالی  1/15می باشد ،بنابراین می توان نتیجه گرفت سن در رابطه بین شاخص های احساسی -ادراکی و
رفتار خریدار در نقطه خرید به عنوان عامل تعدیلگر اثر گذار نیست .همچنین یافته ها نشان می دهد همبستگی جزئی بین
دو متغیر شاخص های احساسی -ادراکی و رفتار خریدار پس از ورود عامل سن  -1/122می باشد که بیانگر این است
که عامل سن بر رابطه بین دو متغیر اثر بسیار ناچیزی دارد و از همبستگی مثبت آنها می کاهد اما با توجه به اینکه میزان
درصد معنی داری در آزمون همبستگی جزئی  1/423می باشد که باالی  1/15است ،می توان بیان نمود که عامل سن
نمی تواند در رابطه بین شاخص های احساسی -ادراکی و رفتار خریداران به عنوان عامل تعدیلگر تاتیر بگذارد.
همچنین همان گونه که در جدول  6مشخص است با ورود عامل "جنسیت" در رابطه بین شاخص های احساسی-
ادراکی و رفتار خریدار ،درصد ضریب تعیین تعدیل شده به میزان ( )1/116افزایش می یابد و با توجه به اینکه سطح
معناداری مدل با ورود این عامل کمتر از  1/15می باشد ،ولی با توجه به اختالف بسیار کم مقدار بدست آمده با سطح
معنی داری باید با کمی تردید به آن نگاه کرد .همچنین یافته ها نشان می دهد همبستگی جزئی بین دو متغیر شاخص های
احساسی -ادراکی و رفتار خریدار پس از ورود این عامل  -1/121می باشد که نشان می دهد عامل تفاوت جنسیت در
رابطه بین دو مغیر اثر بسیار ناچیزی دارد و از همبستگی مثبت آنها می کاهد اما با توجه به اینکه میزان درصد معنی داری
 1/312می باشد که باالی  1/15است ،می توان بیان نمود که عامل تفاوت جنسیت نمی تواند در رابطه بین شاخص های
احساسی -ادراکی و رفتار خریداران به عنوان عامل تعدیلگر تاتیر گذر باشد.

-6

نتیجه گیری

در این تحقیق پس ازتشریح متغیرهایی همچون محرکهای حسی فضای فروشگاهی ،شاخص های احساسی – ادراکی
خریدار و رفتار خریدار در نقطه خرید ،سعی بر بررسی محرکهای حسی فضای فروشگاهی بر شاخص های احساسی-
ادراکی خریدار و در نتیجه رفتار خریدار در نقطه خرید شده است .به منظور نیل به این هدف ادبیات موضوع مورد
بررسی قرار گرفت و در نهایت چهارچوب نظری تحقیق بررسی گردید .در ادامه فرضیات تحقیق بر اساس روابط فرض
شده در مدل مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد عوامل حسی فضای فروشگاه بر شاخص های احساسی -ادراکی
خریدار تاثیر دارند .نتیجه بدست آمده در این فرضیه با مطالعات بلیزی و دیگران( ،)1283نیستورسکو و باریو(،)2114
لیانگ و الی( ،)2112پارسون و ویلیامسون( ،)2112لوویر و ریچارد( ،)1221اندروس( ،)1286دنوان و رزیتر(،)1282
بائومستراک( ،)2118گاروین( ،)2112شن و هسیه( ،)2111خداداد حسینی و دیگران( )1322مطابقت دارد ولی در مورد
برخی شاخص های محرکهای حسی فضای فروشگاهی ،با تحقیقاتی که توسط برخی از پژوهشگران مانند تورلی و
16

میلیمن( )2111که تاثیر عامل دما بر شاخص های احساسی -ادراکی خریدار را رد کرده بود و یا مطالعه پارسون و
ویلسون( )2112که تاثیر نور و برخی از انواع موسیقی را بر احساس و ادراک خریداران رد کرده بود مغایرت دارد.
همچنین در فرضیه دوم بیان گردید که شاخص های احساسی -ادراکی خریدار بر رفتار او در نقطه خرید تاثیرگذار است.
که این نتیجه نتایج با مطالعات دنوان و رزیتر( ،)1282بلیزی و دیگران( ،)1283یاچ و اسپنگبرگ( ،)1221سوین
یارد( ،)1223جونز( ،)1222لیانگ و الی( ،)2112نیسشورسکو و دیگران( )2114و گاروین( )2112مطابقت دارد .ولی
در مورد تعدیل عوامل بوم شناختی(شامل سن و جنس) با مطالعات گروال و دیگران( )2113و همچنین گرینلد و مك
گلدریچ( ،)2118مغایرت دارد.
بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود مالکان و مدیران فروشگاهها می توانند با ایجاد محرک های حسی
مناسب در فضای فروشگاهی مانند رنگ آمیزی مناسب دیوارها ،کف و سقف فروشگاه ،چیدمان و قفسه بندی مناسب
کاالها ،تخصیص مناسب فضای فروشگاه به خدمات مختلف ،تمیزی فضای فروشگاه ،نصب تابلوهای مناسب سردر و
تابلوهای داخلی،ایجاد نمای مناسب ظاهری ویترین ،ایجاد تعداد مناسب ورودی ،تخصیص اندازه مناسب فضای داخلی
فروشگاه ،گذاشتن برچسب مناسب قیمت ها بر روی کاالها ،نورپردازی مناسب داخل فضای فروشگاه نسبت به محلی که
کاال در آن قرار دارد و بسته به نوع کاال ،قرار دادن اجناس در مکانهایی که راحت تر در دسترس خریداران قرار گیرد،
سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب در فروشگاه ،ابزار های مناسب و راحت مخصوص حمل کاال در فروشگاه ،پخش
موسیقی مناسب در فضای فروشگاهی ،ایجاد امکان برای چشیدن مزه برخی از مواد غذایی مانند میوه و خشکبار ،پخش
رایحه مناسب در فضای فرشگاهی بر احساس و ادراک خریداران نسبت به فرایند خرید و ارزیابی آنها از فروشگاه اثر
مثبت بگذارند و ضمن ایجاد یك تجربه تعاملی رضایت بخش برای مشتریان(بازاریابی حسی مناسب) ،با تاثیرگذاری بر
رفتار آن ان در نقطه خرید ،رفتاری پایدار و مطلوب در آنان ایجاد نمایند و بتوانند به اهداف مالی و غیرمالی خود بیش از
پیش دست یابند.
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