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 دهکیچ
ر بتواند از آن  یمد یکه کاست  ینشیب کردنفراهم  راستای درنندگان خانم کد مصرفیها بر رفتار خرنیتریو چیدمان  اثرات یابیارز مقالهن یهدف از ا

ه  های شهر کرمانشاه انجام شدنندگان خانم در فروشگاه کمصـرف یبر رو  عمیقمصاحبه  اساس بر ی ند. این بررسکد استفاده یق رفتار خریتشو جهت در
  ک و ادرا  شد داده نشانن یتریو  یک ر یباشد. به هر پاسخگو تصویـنش مک وا - ه سازوار - یکچارچوب تحـر یک بر اساس  آمدهعمل به  ی. بررسـاست
،  یاجتماع ما پنج مؤلفه عوامل  ی ل عاملی تحلبا استفاده از  رد.ک یبنددر فروشگاه درجه  ی د اقالم فروشیخر یبرا، ات خودین و نیتریو چیدمان از  را خود
  میزان ه کاند جمع شده  ینیتریو  ک یار متریمع یکم. چهار عامل اول در یردک یین شناسایتریرا در مورد و  خوب احساسو  یری، تصوی، اطالعاتیلذت

ز  ین یو لذت یو عوامل اجتماع یریشود. عامل تصول مییتعد خوب  احساسله عامل یوسامالً بهک  اثرات ن ی. ادهد مینشان  را دیات خریبر ناثرگذاری 
و   گذارداثر می  نندگانکد مصرفیات خرین بر نیتریو  یکه مواجهه با کدهد ی ن اثر نشان میگذارند. ایم خوب احساس بر عامل  یر معناداریتأث هرکدام
 شود.کنندگان فروشگاه سنجیده می ر مصرفمیزان احساس خوب دبا ابتدا 
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 دمه مق -1

اثرگذار اشاره   یهانیتری جاد ویبه ا یداریتجارت د. شودیا م کردن اتکجهت مهم جلوه  یابزار یکعنوان به یداریتجارت ده ب
له انتخاب و یوسن بهیا که (2013، 1براتوکوس و یاپرنند )ک یکر و تحرینندگان را جذب، درگکه مصرفک ییهانیتریو یعنیدارد. 

 ی، طراحینورپردازها، نکشامل مان  یداری(. عناصر تجارت د1987، 2تیوالترز و وا)رد یگیمحصوالت صورت م یسازمانده
دار، محصوالت را یجذب خر یعنوان ابزارهاها بهنیتریه وک ترتیباینبهها هستند نیتری، صدا و وو امضا سازینگارهفروشگاه، 

ش ارزش جهت یبخش و افزاد فرحیتجربه خر یکجاد یا یداری(. هدف تجارت د2007 ،3موندیموند و دایدادهند )یش مینما
 یداریتجارت د یهانیتریژه ویو طوربه(. 2009 ،4تزیو و ی)لِواست  یا ناگهانیشده یزیربرنامه یدهایبه خران یمشتر یکتحر
 ییهاخود پاسخ نوبه  به ز ین کن ادرایگذارند و اینندگان اثر مکمصرف که بر ادراکنند کیعمل م یطیمح یهاحرکمعنوان به
تجارت  یهانیتریو یاثرگذار یچگونگ یمطالعات قبلتوان به خرید اشاره کرد. می مثالعنوان بهند. کی( را استخراج مییهانشک)وا
ن  یشتر رابطه بیاوش بک یدر جستجو ینونک(. مقاله 2014، 5انت و هِفِرکدهند )یش مینندگان را نماکداری بر ادارک مصرفید

هدف  ک ی. میدهیقرار م یابیها مورد ارزد خانمیها را بر رفتار خرنیتریو اثراتخاص، ما  طوربه است. یو مشتر یداریتجارت د

 نشانه کن است یاست. جالب ا یداران واقعیها به خرل آن یو تبد "ینیتریداران ویخر"ان یجان در میجاد هیا ،نیتریاز و یدیلک

 کردنمتقاعد یبرا یافک یه زمان کگذرانند ین وقت میتـریو کینـار کـه را در یثان 11متوسـط  طوربهـداران یاست خر شده داده 
ختن حس  ین را جهت برانگیتریو ک ی یه نقش مقدماتکد دارد یکتأ ین بر مفهومیست. ا ید محصول ارائه شده نیبه خر یفرد
را  ییه معمواًل بودجه مجزاکمهم هستند  یها به حدنیتری، ویفروشخرده یط جاریدهد. در محیننده نشان مکمصرف یاوکنجک

 یادی، محققان تا حد زیابیعنوان ابزار بازارها بهاربرد آن کرغم یه علکاست  توجهقابل  حالنیباادهند. یبه خود اختصاص م
در نظر  ید الزم است مالحظات متعددین جدیتریو کی ی(. در طراح2013و، یکس و براتویوپررند )ایگیده میها را نادنیتریو

د یعالوه باز سازد. به ین متمایریباشد و فروشگاه را از سا یید استثنا یند. باکجاد یا یدارید اثر دین بایتریه وکنیگرفته شود. اول ا

 یر ذهنیاز تصاو یاریبس یهانیتریالت ویمثال در طول فصول تعط یند. براکجاد یداران ایرا در خر یو راحت "احساس خوب"
و  یرکف یندهای، فراکاز ادرا یقیعم کد دریها باابین اهداف، بازاریدن به ایرس ینند. براکیالت استفاده میمربوط به تعط
دام محصوالت در فروشگاه در  که کده ین ایا کردنفراهمد با ین بایتریو ک ین ی عالوه بر ا .نندگان داشته باشندکعواطف مصرف 

، لوازم یرنگ، نورپرداز :مثال ین برایتری(. عناصر و2007موند، یموند و داید شود )دایتجربه خر لیدسترس قرار دارند، موجب تسه
 یشماریبند. مطالعات کدا یفروشگاه بهبود پ یلکر یجه تصوید در درون فروشگاه هماهنگ باشد و در نتیدمان بایو چ ، امضاینصب

-یشناسییبایاز جمله ز یطیمحستین مطالعات بر عوامل زیند. ا اقرار دادهاوش کد را مورد یط خریو مح ین رفتار مشتریرابطه ب
ت  ید و رضایننده از جمله عواطف مرتبط با خرک( و بر عوامل سطح مصرف2010، 6لبوا و رافائلیک) یانکو م یطیمحستیز یها
ار  یه مطالعات بسکنی(. با ا2003ارانش، کو هم جدنیوان دِر هز هستند )کن متمرید آنالیات خری( و ن2001، 7مانتل ت ویماچل)

، 9وی؛ مت2010، 8؛ بهاال و انوراگ2014هِفِر، انت و کموند؛ یموند و دایاند )داردهک یابیارز را یداریتجارت د یاثرات رفتار یکاند
د  یفتار خرن و اثر آن بر ریتریمورد و( را در 2003، وکس و براتویاوپر) یمطالعه مفهوم کیم تنها ی( ما توانست2010، 10؛ پِگلِر2008
، یدمان، طراحیفروشگاه از جمله چ یهایژگینندگان به وکمصرف یهانشکن مطالعه وایه اکاست  ذکرشایانم. ینک ییشناسا

جــاد یرا در ا هاینشن بیـران ایرده است. مدک ییها و ساعات فروشگاه را شناسامتی، نظافت، تنوع محصول، قیشناسییبایز
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واکنـش  -هسازوار -ک یارچوب تحـرـاله از چ(. این مق2013 ،1چِـن ـرند )یگیب محصـوالت در نظــر میدمان فروشـگاه و ترتیچ
(S-O-R)  جهت درک رفتار  عمیقهای کند. ما از مصاحبهها استفاده میخانم دیرفتار خربر  هانیتریوچیدمان  اثرات جهت کاوش

ی است. بر ک مطالعه کمی، شدهای ایجاد ها و ساختارهویترینچیدمان ه از لحاظ ارتباط آن با ک میکرد کننده استفادهمصرف
های ها ایجاد کردیم. پاسخویترین چیدمان کنندگان ازاساس این ساختارها ما یک بررسی در جهت سنجش ادراک مصرف

تحت تجزیه و  ،کنندها ایجاد میاز ویترین کنندگانتجربه خرید مصرفهای خاصی که جهت درک مؤلفهدر کنندگان را شرکت
 ویترین بر نیات خرید پاسخگویان را ارزیابی کردیم. این تحقیق ممکن است چیدمان تحلیل عاملی قرار دادیم. سپس تأثیر

ها ها شود، چرا که آن رفتار خرید در میان خانمها قرار دهد که موجب تشویق در اختیار بازاریابها ی ویترینطراح جهت ییابزارها
 های بزرگ به خرید بپردازند.بیش از آقایان احتمال دارد در فروشگاه

 

 پژوهش پیشینهو  نظری ادبیات -2

 دیط فروشگاه و رفتار خریمح -1-2

فروشان بسیاری از خرده (. 2020 ،2سات خاص در انسان طراحی شده است )کوآ و همکارانجو فروشگاه به منظور ایجاد احسا
کنند فروشان تالش میکه طراحی فضای فروشگاه یکی از عناصر مهم استراتژی بازاریابی است. بنابراین، خرده بر این باورند 

جای تعجب نیست که بسیاری از  توسعه دهند.  شود،یک مزیت رقابتی بالقوه شناخته می عنوان را که به  فضای فروشگاه
کنند، زیرا چالش اصلی در های خود هزینه میای برای طراحی و نوسازی فروشگاهطور دورهها دالر را به میلیون فروشان مد،خرده

)کوآ و  دکنندگان فراهم کننا برای مصرفکنند فضای جذابی رها سعی میعبارت دیگر، آن کنندگان است. بهای مصرفدرک نیازه
تواند بر حالت روانی و رفتار است که می عواملیجزو ط خرید های فیزیکی محیدر فروشگاه و جنبهحاکم فضای (. 2020، 3نگوین

ه جملشوند. از می دهند که عوامل موجود در محیط خرید موجب خرید ناگهانی زیادی نشان می خرید افراد تأثیر بگذارد. شواهد 
آمیزی، رایحه محیطی اشاره کرد.  ، موسیقی، رنگچیدمان، نورپردازیبه توان طی تأثیرگذار بر خرید ناگهانی میعوامل محی
تواند فرایند فروش را تسهیل بخشد. وقتی به کاالهایی کامالً یکسان در  مغازه می آراستهصحیح و شکیل کاال و ظاهر چیدمان 
ر از همان تبیش یک فروشگاه شیک، بسیاربینیم که کاالی موجود در می وضوحبهشویم، ری متفاوت روبرو میهایی با ظاهفروشگاه
همچنین استفاده اثربخش از نور، یکی از عوامل دخیل در جذابیت داخلی کند. می توجهجلبر یک فروشگاه معمولی کاال د

مشتریان به  تواند برای جذب میفروشی افزایش دهد. نورپردازی های خردهاند سطح عملکرد را در بیشتر محیطتوها میفروشگاه
  ،کاالیی خاص و سوق دادن مشتریان به فرایند معامله سویبه  توجهجلبقسمتی خاص،  سویبه ها هدایت آن داخل فروشگاه،

دهنده و  ان عامل تسکینعنوحدی شناخته شده است که موسیقی بهموسیقی نیز در زندگی به  حضور واستفاده شود. قدرت 
محیطی، رایحه در خصوص . (2015، 4جیان و ورمادباکنندگان تأثیرگذار است )فاگهانی مصربخش است که بر رفتار خرید نآرامش
مستقیم با   طوربهرایحه ابزار قدرتمندی است که  ، بو وگانهپنجگیرند. از بین همه حواس خریدها بر پایه احساسات انجام میاغلب 

کوشند تا این دلیل است که بازاریابان می همین بهاست.  ارتباطهای خوشحالی، گرسنگی، تنفر، دلتنگی و غربت در احساس 
-برمیو کنجکاوی آنان را  ندنکایجاد میهای خوبی در مشتریان د، حالتهای مطلوب و خوشاینهاحساسات را ایجاد کنند. رایح

خصوص در همچنین شود. بیشتر مید که نسبت فروش ندارتری در فروشگاه نگاه میآنان را به مدت طوالنیهمچنین  انگیزاند.
 ،و نمای درون فروشگاهی است. رنگ ترین ابزار در طراحی ویترینست که رنگ مهم، هیچ شکی نیآمیزی محیط فروشگاهرنگ

 صورت درکند. ها را جلب میکند و نگاههای احساسی خاصی خلق میآورد و واکنشمی وجود بههای زیستی غیرارادی واکنش
ده شود، استفا درستیبهها است که اگر از رنگتوان انرژی خوبی را به مشتریان ارائه داد. گفتنی میمناسب،  هایاستفاده از رنگ

 .(1396، و همکاران شاهپوریهای ایجاد تصور ذهنی خوب از فروشگاه است )ترین راهیکی از مؤثرترین و ارزان
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 دیو رفتار خر یداریتجارت د -2-2

ای از اقدامات برای مشارکت در دستیابی به برخــی مــوارد همچــون اســتفاده از آن، دفــع کنندگان مجموعهرفتار خرید مصرف
ده به کننرفتار مصرف (.2020، 1)لیو و همکارانگیری و مدیریت این اقدامات است مهای تصمیمحصوالت و خدمات از جمله روش 

شــده فراینــد ریزیرفتــار خریــد برنامــهشــود. بنــدی مــیطبقه ،نشده ریزیبرنامهشده و رفتار خرید ریزیرفتار خرید برنامه دودسته
 ریزیبرنامــهنقطه مقابــل آن، خریــدهای  و گیری عقالیی همراه استمیماست که برای جستجوی اطالعات با یک تص بریزمان
دهد و متفاوت از آن چیزی اســت صورت آنی انجام میر فروشگاه بدون برنامه قبلی و بهاز خریدهایی که فرد د اندعبارتکه  نشده

جــاد یابتــدا شــامل ا یداریتجارت د روازاین. (1396و همکاران،  شاهپوریکه قبل از ورود به فروشگاه قصد خرید آن داشته است )
ش تعــداد یننــدگان، افــزاکو عالقــه در مصــرف یاوکــ نجکحــس  یــکحرفروشگاه جهت ت یکدر  یو عناصر سازمانده هاویترین
باشــد. تجــارت یش فروش مــ یافزا یعنی ییمقصود نها یزان درخواست برند فروشگاه و محصوالت آن برایم باالبردنان و یمشتر

تجارت  یهامؤلفهد باشد. ینندگان مفکد مصرفیش تجربه خریادر فروشگاه و افز "خوب احساس عامل " درجهتتواند یم یدارید
 یاوهید بــه شــ یــ ن مــوارد بایــ هستند و ا شتریب یطیمح یهاو نشانه سازینگارهفروشگاه،  ی، طراحیوازم نصبدربردارنده ل یدارید

داشــته  یفروشگاه همــاهنگ یت اساسیبا ماه حالدرعیننند اما کنندگان را به خود جلب که توجه مصرفکرند یقرار گ مورداستفاده

ار یرا در اـخــت یـداریــ ه اـطــالعات دکــ دهــد ینشان م "یفروشـندگان خاموشـ"عنوان عمل مشاهده را به دیداریتجارت . باشند
بــه  شــدهدادهنمایش یاالهــاکق بــه افــزودن یها را تشوو آن نندکیت میمه خودآگاه فعالیسطح ن یکر دهند و دیان قرار میمشتر

در زمان  ییجومطلوب موجب صرفه یاوهیدر دسترس به ش یا ارائه موجودتوانند بیم هاویترینعالوه بهند. کید خود میست خریل
 (.  2014، 2انت و هِفِرکتر سازند )تر و روانعید را سریند خریفرا ترتیباینبهداران و فروشندگان شوند، و یخر یبرا

 

 دی و رفتار خر هان یتریو -3-2 

هــا بــه فروشــگاه خصوص فضای داخلی فروشگاه تأثیر فراوانی بر رفتار مشتری و افزایش وفاداری آنجو حاکم بر فروشگاه به
توانــد یه مــ کست رنگ ا ،یدیلکعنصر  یکاست.  یل از عناصر متعددکن متشیتریو یک یطراح(. 1396، شافعی و نریمانیدارد )
مثــال در روز  یبراد آماده سازد. یا نسبت به انجام خران ریبالقوه مشتر طوربهند و ک کمکا موضوع مشخص یحالت  یکجاد یبه ا
ن یروز ولنتــا یاید هــدایــ ق بــه خریداران را تشــوین خریه اکن شود یتزئ یقرمز و صورت یهان با رنگیترین است وکن، ممیولنتا
 یبــر قالــب ذهنــ  یاثــرات مختلفــ  مختلــف یهــاه رنگکــ چــرا  .دقــت انتخــاب شــوندد با ین بایتریدر و یرنگ یهاطرح ند.کیم

مختلف داشــته  یهاوهیبه ش یسانیکر ین است تفسکمم یمختلف حت یهانندگان از فرهنگکگذارند و مصرفینندگان مکمصرف
شــناختی زیبایی محرکعنوان یک ای بهگسترده طوربهرنگ به علت اثر زیاد خود روی توجه بصری، درک و رفتار مشتری،  باشند.

ننــدگان اســت و کبر حالت مصــرف یرگذاریجهت تأثدر  یگریابزار مهم د ،نورپردازی (.2018، 3و وراپت وارکولشود )استفاده می
 ییم روشــنایتوان جهت تنظیز میرا ن یوتریامپکافزار شود. نرمین میتریو یکدر  شدهدادهنمایش ش نمود محصوالتیموجب افزا

هــا، نکها شامل مــاننیتریدر و کاررفتهبه(. عناصر 2013، 4وکاوپریس و براتواوقات روز مورد استفاده قرار داد ) اساس  بر هاویترین
 ییهاامیا پیها جاد داستانیتوان جهت این عناصر را میهستند. ا یسازا صحنهینه یزمشیل پیو وسا برداریعکسو  هاسازینگاره

 یشــوند. برخــ یهــا مآن نرشــدینندگان موجب درگکمصرف کردنسرگرما یمتعجب ساختن  ه مثالً باکقرار داد  مورداستفادهوتاه ک
ش یموجــب اـفــزا ترتیباینبــهننــد و کیدار اســتفاده مــ داســتان دنبالــه یکردن کف یتعر یبرا یمتعدد یهانیتریها از وداستان

هــا را ن اســت آنکــ ن امــر ممیشوند. ایدر اطراف فروشـگاه م یشتریـان بزم صرفبهها ق آنیکننده و تشـومصـرفشدن یردرگ
ه رونــد م ــد را بــه کسازند یز قادر میها را ننیترین عناصر ویعالوه انند. بهکافت یرا در محصوالتید و ند وارد فروشگاه شونک داروا

 ریتأثتحتان دارد کن امیتریز نشان دهند. انتخاب عناصر موجود در ویاز محصوالت را ن یاستفاده احتمال یده و چگونگیشکر یتصو
 یراتژاست یک یبرا یدیلک، ینیتریش وینما یک(. 2013 و،کس و براتویرپاورد )یع قرار گیا متخصصان صناینندگان، رقبا کمصرف
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ان یمات مشــترینــد و بــر تصــمکین مییتع یفروشن را در محل خردهاین اثر برند بر مشتریه اولکچرا است  یفروشخرده یارتباطات
ه کــ شود  یطراح یاگونهد بهین بایتریو یک جهت این از. گذاردین عالقه به فروشگاه اثر میهمچن جهت وارد شدن به فروشگاه و

 ش دهد.یخواهد نمایه فروشگاه مکرا منتقل سازد  یفیبا تفاوت ظر یخاص یذهنر یتصو

 

 کنندگان و رفتار خریدمصرف کادرا -4-2

  فرایندتوانند به دلیل سه . مردم میکنیمق دنیای خارج را مشاهده و درک میکانال و دیدگاهی است که از آن طری ،ادراک
گزینشی. افراد هر  طوربهداشته باشند: توجه گزینشی، تحریف گزینشی و حفظ اطالعات  محرکادراکی، ادراکات مختلفی از یک 

 یفروشط خردهیمح یکه در ک ینندگانکخاص مصرف طوربه. (1394فتحعلی،  )خیری وشوند روبرو می محرکروز با تعداد زیادی 
 کدراها اآن ترتیباینبه نند.کیم خودارزیابیات یت و تجربالیرا با تما محرکهرند، تناسب یگیقرار م محرکه یکدر معرض 

. گذارندینندگان اثر مکد مصرفیت بر رفتار خریات در نهاکن ادراینند. اکیجاد میا یفروشط خردهیدر خصوص مح را خود یشخص
دهد یل مکینندگان فروشگاه را تشکمصرف کاثرگذار بر ادرا محرکهن یرتور فروشگاه مهمک، دترطورکلیبه ا ی یداریتجارت د

 یکی زیف یکیه شامل نزدکرد یگی ز قرار مین یشتریر عوامل بیتأثنندگان تحت کمصرف کادرا حالبااین(. 2014ر، انت و هفک)
ز بر  ید نیخـر یهاـزه یباشند. انگیفتگو، زبان بدن و حاالت چهـره م، لحـن گمورداستفادهنندگان، زبان کدگان به مصرففروشن
را  یط راحت و آرامیه محزیبا انگ افراد یردکارکمثال به لحاظ  یگذارند. براینندگان از جـو فروشـگاه اثـر مکمصـرف کادرا
 (.2014انت و هفر، کبرند )یلذت م یجانیط هیمح یکرستانه از پزه لذتیبا انگ افراد کهدرحالی دهندیح میترج
 

 دید در رفتار خریخر یهازهینقش عواطف و انگ  -5-2

نند کیتالش م هابازاریاب(. معمواًل 1220، 2؛ ورما و ورما2013، 1یمورگذارند )یر مینندگان تأثکد مصرفیات خریعواطف بر ن
 یمحصول یبندعواطف استنباط شده بر اساس دسته نینند. اک یک، غم، اضطراب و خشم و شدت را تحریشاد یچهار عاطفه اصل

 طوربــهز یــ ت نیو رضا یو احساسات شاددهند یح میند را ترجیات خوشایگان تجربنندکمصرف طورکلیبهها متفاوت است. و رسانه
ات یــ بر تجرب دیرخ یهازهی(. انگ2013، 3شارانکشوند )پاپاس و همیمد محصوالت و برندها یان به خریق مشتریخاص موجب تشو

 یــکد در یان به خریشترننده مکوادار  هایانگیزهگذارند. اطالع از یها اثر مت بر رفتار آنیدر نها نندگانکمصرف یو حس یعاطف
 یارینــد. محققــان بســ ک کمــ کد یــ مطلــوب خر یق رفتارهاید و تشویش تجربه خریافزا درجهت هابازاریابتواند به یفروشگاه م
در  یریــ گمیتصــم یهــاوهیو شــ ( 2010، 4فلــ ورود واگنــر و) دیــ ننــدگان جهــت خرکمتعدد مصرف یهازهیانگ یبنددسته درجهت

 یاال کــ افت اقالم یمنظور درد بهیخر یردکارکتوان به لحاظ ین را مایمشتر یهازهیانگ کلیطوربهاند. ردهکتالش  دیخر یهانهیزم
و  یدارنــد، منطقــ  یدرکارکــ  یهازهیه انگک ینندگانکنمود. مصرف یبنددسته یو سرگرم یخوشگذران ید برایخر یا لذتی موردنیاز
شــود و بــه دنبــال یســب مــ کمــؤثر  یاوهیمحـصــول بــه شــ ه در هنگام خریــد کنند کیم کرا در یها ارزشآن گرا هستند.هدف
 یلــذت یهــازهیــ ه انگکــ  ینندگانکمصرف یبرادر مقابل . پول هستند ین معامالت و ارزش برایسب بهترکدر زمان و  ییجوصرفه

، 5ارانشکــ اندرسون و همافت محصوالت مهم هستند )یدر اندازهبهد حداقل یبرگرفته از تجربه خر ی، لذت و خوشگذرانیدارند، شاد
د یش و خرزیانگ ید برایچون خر مواردیشامل  ،یهای خاص لذتزهی(. انگ2011، 7داوس و جانسِنس؛ 2004 ،6ن و بارتویباب؛ 2012
 ید بــرایــ ن اســترس، خرکیتســ  ید برای، خردر معامله یت، مقام و خوشگذرانیعگران(، وضیهدف ارتباط با د ید برای)خر یاجتماع

 یزشــ د اریــ و خر شــودیگران حاصل مید ید محصوالت برایره از خکاست  یه مرتبط با لذتک ید نقشید و خریجد یروندها کدر
از  یگــرینــوع د ین است مشترکمم یدر مقابل لذت یردکارکداران یها و معامالت اشاره دارد. خرفروش ه بر لذت گرفته شده از ک
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د ننــ کیرا جــذب مــ  یلذت یهازهیبا انگ یانیمشتر کپوشا یکش یاهمثال مشخص شده است فروشگاه یبران مؤسسات شوند. یا
مثــال  یننــد. بــراکفــا ینندگان اکد مصرفیدر رفتار خر یجزئ یند نقشتوایز مین یاجتماع یهازهی(. انگ2011، داوس و جانسِنس)

ه بــر کــ باشــند  محصــوالتی یجســتجون اســت در کــ ( مم2013، 1پارمِنــتمستقل هســتند ) یادیه تا حد زک ییایکداران آمریخر
 و یت اجتمــاعیجهت انتقال هو یعنوان ابزارنندگان بهکه مصرفکاست  یژه محصولیوبه ک. پوشاندکد کیها تأخود آن یهمتایب

 (.2010، 2ینیاسنتیپند )کیاز خود عمل م یر ذهنیبهبود تصو

 

 S-O-R یچارچوب نظر -6-2

گذارنــد فروشی اثر میها روی تصمیم مشتریان خردهدرک اثر محیط فیزیکی روی پاسخ عاطفی مشتری مهم است. این پاسخ 
 محــرکشود. اغلــب از مــدل محسوب میمحیطی جزء اصلی آن  شناسیرواندر تحقیقات محیطی که  (.2018 وارکول و وراپت،)

 قــرارد مــورد اســتفاده یمطالعه رفتار خر یبرا S-O-R ینظر چهارچوب (.1396شافعی و نریمانی، شود )میاستفاده  (SOR) پاسخ
گــذارد ی( اثر مOنندگان )کمصرف یداخل یهایابیارز( بر Sه، محرکط فروشگاه )یشود محیفرض م چارچوبن یدر ا. است گرفته

 یهــاطیدر محــ  یجــو یهــاهمحرکــ  یهایبند( دسته1982) 3روسیتر(. دونووان و Rشود )یم ییهانشکجاد واین منجر به ایه اک
، یو داخلــ  یلــ ک، موارد یخارج یهاهمحرکدربردارنده ردند ک ییشناساها ه آنک ییهایبندن دستهیردند. اکف یرا تعر یفروشخرده

 یاگســترده طوربــهحــه یو را یقیاز جملــه رنــگ، موســ  یباشد. ابعاد داخلــ یون و انسان میوراسکد، دینقطه خر، یدمان و طراحیچ
ند را فــراهم ید خوشــایــ ط خریمحــ  یــکگذارند و یم نندگان اثرکمصرف یعاطف یهاتیبر وضع که چرااند. قرار گرفته موردمطالعه

ت یهــا وضــعردنــد. آنکفه اضــا ینش رفتــارکــ عنــوان واز بهینندگان را نکمصرف یعاطف یهاتیضعروسیتر و دونووان و. نندکیم
را نشــان  یادرجــه یاند. خوشگذرانردهکف یتعر (PADو سلطه ) یختگی، برانگینار سه ب عد خوشگذرانکننده را در کمصرف یعاطف

 اســاس  بــرشــود و ســلطه یم یکه فرد تحـرکاشاره دارد  یابه درجه یختگیخوشحال است. برانگ تیه فرد در آن موقعکدهد یم
تواننــد یمــ  S-O-Rدر چـهــارچوب  یرفتار هایواکنشنند. کنترل کرا  یتیتوانند موقعیه افراد مکشـود یم یبندفرمول یادرجه
 یودر فروشــگاه و جســتج یشترینندگان جهت صرف زمان بکرا در اذهان مصرف یلیمثبت تما یاهنشکا مثبت باشند. وای یمنف

-یشتر در آن را نشان میب یم جستجوو عد فروشگاه کل به تریز تماین یمنف یهانشکسازند. وایانگر میبرندها و محصوالت نما
 هند.د

 

 هاان خانمید در میرفتار خر -7-2

خواهنــد یها مآن اساس برایندهند. یبا هم انجام م زمانهم طوربهرا  یمتعدد یارهاک یعنیدارند  ارگیکل به چندیتما هاانمخ
جاین نند )کید میخود خر یهاخود و خانواده یه براکهستند  یررکداران میها خرآن .نندک یداریخر زمانیکرا در  یاقالم متعدد

ننــد و کید میان صرف خریرا به نسبت آقا یشترینند و زمان بکیم یشتریب گریختهجستهجستجو  هاخانم(. 2012، 4ارانشکو هم
داران یــ شــوند. خریز مکــ متمر یفروشــ خــرده یلکها را دارند، بر تجربه ند آیه هدف خرک یخاص یاالهاکز صرف بر کتمر جایبه
بخــش ت آرامــشیــ فعال یــکد را یه خرک ییهابرند. خانمیامل از آن لذت مک طوربهو  دانندیم یحیت تفریفعال یکد را یانم خرخ

جــاین و دهنــد )ید اختصــاص میــ را بــه خر یشتریمان بندارند ز ین تصوریه چنک ییهادانند نسبت به خانمیه تنش میجهت تخل
الت مربــوط شتر از مردان محصویاد بیز احتمالبهو برند یلذت م کد پوشایها از خر(. آن9901، 5آرنولد وشر ی؛ ف2012ارانش، کهم
ل بــه یشتر تمایها بن خانمیهستند. همچن ییبایپوست و ز یه از آن جمله لوازم و محصوالت مراقبتکنند کیم یداریرا خر ظاهربه

هــا را ه آنکــ ها را دوســت دارنــد داخل فروشگاه یکو ش چشمگیر هایویترینها خانم .نوآورانه م د هستند یدر رفتارها درگیرشدن
 شوند.ید میند خریل فراینند و موجب تسهکیم رسیدهتازهه محصوالت و موارد اطالعات مربوط ب ییشناساقادر به 
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 پیشینه پژوهش  -3

 انجام شده در حوزه پژوهش اشاره شده است. داخلی و خارجی ر ادامه به اهم مطالعاتد
 

 داخلی و خارجی انجام شده های. پیشینه پژوهش1 شمارهجدول 

 

 

 پژوهشمفهومی  مدل -4
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 نتایج پژوهش مفاهیم پژوهش پژوهشگران ردیف
ملکی مین باش و  1

 (1400همکاران )
تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از 
خرید واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید 

 کنندگان پوشاک مدمصرف

عوامل شخصی شهرت طراح برند، جو فروشگاه و تبلیغات پیشبرد 
کنندگان و تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مصرففروش 

 ناهمسانی شناختی پس از خرید دارد.

حیدرزاده هنزایی و  2
 (1400همکاران )

واکاوی کاالپردازی بصری )نوع 
مانکن( بر رفتار خرید بانوان با نقش  

گر نوع فروشگاه و هدف مشتری با تعدیل
 رویکرد پژوهش تجربی

مانکن بر قصد خرید به صورت معناداری تأثیر دارد. متغیر نوع 
های بدون سر، های دارای سر در مقایسه با مانکنکه مانکنطوریبه

 شوند.بیشتر منجر به قصد خرید می

شافعی و نریمانی  3
(1396) 

ها تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه
 بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه

ظاهری فضای فروشگاه تأثیر مثبتی بر رفتار سازی و نمود محوطه
 شود.هابه فروشگاه میمشتریان دارد و موجب جذب آن

4 
 

 

  1استایلوس و جیانگ
(2021) 

 پیشرفته دیجیتالی تعامل عوامل
 هایفناوری نقش و کنندگانمصرف
 فروشیخرده اکوسیستم تبدیل در دیجیتال
 19 کوید گیرهمه ببماری دوره در

 مواقع در را  آنالین فروشیخرده و خرید رفتار تحقیق هاییافته
 مدیریت توانایی بهبود در مهمی عملی پیامدهای و بردمی پیش بحرانی

 ارائه دیجیتال هایفناوری طریق از فروشیخرده اکوسیستم بحران
 .دهدمی

  2پنتانو و همکاران 5
(2019) 

ها، ارائه مغازهشروع نوآوری در ویترین 
 سازیکننده برای غنیمدل رفتار مصرف

 هاویترین جلو مغازه با نوآوری فناوری

های تعاملی کنندگان فناوریکه مصرفها نشان داد زمانییافته
ها مایلند که وارد فروشگاه شوند کنند آننوآوری در ویترین احساس می
 کنند.دهان مثبتی ایجاد بهو ارتباطات دهان

وارکول و وراپت  6
(2018) 

تأثیر پاسخهای هیجانی به رنگ 
 داخلی روی تصمیم ورود به رستوران

برای درک کامل اثرات رنگ روی پاسخهای رفتاری و هیجانی در 
 رستوران باید به گرایشهای بیشتری از رنگ را مورد بررسی قرار داد.

 (2015مدل مفهومی پژوهش )واش و همکاران، . 1شکل شماره 
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 های پژوهش گزاره -5
در  نندگان خــانمکد مصــرفیخر یات و رفتارهایها بر تجربنیتریو چیدمان اثرات کق درین تحقیا اصلی هدف هدف اصلی: 

های موثر برای ترغیــب استراتژیدر ایجاد  هابه بازاریاب ن استکم ممیردکه یه ما تهک ینشیهای شهر کرمانشاه است. بفروشگاه
 د، کمک کند.نکنه طور خاص بیش از آقایان خرید میها که برفتار خرید در خانم

تجربه  یعنی) شودان مییدر مشتر خوب احساس جاد یه موجب اکند کیعمل م یاهمحرکعنوان ن بهیتریو یک فرضیه اصلی:
  شود.ینندگان مکان مصرفید در میات خریجاد نینندگان موجب اکمصرف یمثبت از سو کن ادرایاز فروشگاه(. ا یمثبت

 

 پژوهش  یشناسروش -6

 یننــده بــراکنش مصــرفکمرتبط با وا یساختارها یی( جهت شناساهای عمیق)مصاحبه یفکیرد یکرو یکر این پژوهش از د
کــرد یرو یــکننده خانم اجرا شد. ســپس از کمصرف 109و در مورد  مشخص یبررس یکن ساختارها در یا ها استفاده شد.نیتریو
هــا و ها استفاده شد. اولین مرحله شناسایی ساختارهایی بود که ممکن است بر روابــط بــین ویتــرینی جهت تحلیل این واکنشکم

کننــدگان در مشــاهده کــه مصــرفگذار باشد و به این ترتیب انواع خاصی از افکار و احساساتی را شناســایی کننــد رفتار خریدار اثر
هــا بــین هایی انجام شد کــه ســن آنبا خانمعمیق  مصاحبه 20کنند. برای شناسایی چنین ساختارهایی تقریبا ها تجربه میویترین
هــای ظریــف در مــورد تجربیــات طــوری کــه همــه تفــاوتدقیقه طول کشــید بــه 40تا  30سال بود. هر مصاحبه حدود  25-68

ای ســاختاربندی شــده بــود کــه چنــین پاســخگویانی توان ثبت نمود. پروتکــل مصــاحبه بــه گونــهها را میپاسخگویان از ویترین

شــما چــه زمــانی [هااالتی در مورد رفتار کلی خرید آنسادگی تشخیص دهند. از پاسخگویان سـؤتوانستند اهداف مطالعه را بهنمی
روید؟ چرا به آنجــا جواهرات و نه ملزومات روزانه )کاالهای معمولی( خریداری کنید؟ کجا به خرید میمی خواهید لباس، کفش، یا 

چه فروشگاهی؟ چرا؟ آیا [ها در مورد ویترینها ؛ و دیدگاه آن]؟ چه چیزی در مورد این مکان خاص برای شما اهمیت دارد؟ درویمی

ها در خصوص برخــی ؛ و در مورد ترجیحات، موارد مورد عالقه و ادراک آن]وارد آن فروشگاه شدید؟ آیا چیزی را خریداری کردید؟ 
ها گرفتــه شــده بودنــد. در پایــان مصــاحبه تصــویری از یــک ویتــرین بــه بی پرسیده شد که از مجموعه محرکــههای خوویترین

 ا ویترین خود را با ما در میان بگذارند.و رفتار مرتبط ب ها، ادراکاتها خواستیم که افکار، دیدگاهز آنپاسخگویان نشان داده شد و ا
 استفاده از موضوعات بود که جهت ایجاد اقالمی برای بررسی پدیدار شدند. ساختار بررسی بر اســاس چهــارچوبمرحله بعدی 

S-O-R  بررســی نیــز در جســتجوی ثبــت بود که در آن هر پاسخگو با یک محرکه مواجه شد )تصویری از یک ویترین( و اقــالم
 اند.ی کیفی نشان داده شدهسهای رفتاری )مورد نظر( پاسخگو بودند. اقالم مربوطه در ف رم مورد استفاده در بررها و واکنشارزیابی
 

 های کیفی. پرسش2جدول شماره 

 .چه زمانی می خواهید لباس، کفش یا جواهرات ) نه ملزومات روزانه( را خریداری کنید؟1پرسش شماره
 روید؟. کجا به خرید می2پرسش شماره
 روید؟.  چرا به آنجا می3پرسش شماره
 کنی، چیست؟های فروشگاه، اولین چیزی که به آن فکر میم ویترینگوی.  وقتی می4پرسش شماره

 خریدید؟ به فروشگاه وارد شدید؟ آیا چیزی  بله، کدام فروشگاه؟ چرا؟ آیا های خاص را یادآوری کنید؟ اگرتوانید برخی از ویترین.  می5شمارهپرسش 
 اید؟ها را در پنجره مشاهده کردهاید که آن. آیا تا بحال کاالهایی خریداری کرده6پرسش شماره
ها را در آن 5-1های دهید، لطفًا ادراکهای فروشگاه نگاه کنید. سپس برداشت خود را توضیح دهید. وقتی توضیح میویترین.  لطفاً به تصاویر 7پرسش شماره

 بگنجانید.

 
طور تصادفی به چهار ویتــرین اختصــاص داده شــد. ایــن چهــار ویتــرین مــورد اســتفاده در بررســی، همگــی از هر پاسخگو به

ها از مطالعه کیفی فوق توصیف شده بودند. دو ویترین که برای مطالعــه بزرگ بودند. این ویترینهای های پوشاک فروشگاهبخش
امتیــازی  5کنندگان به هر مورد در بررسی در یــک مقیــاس شرکت های نسبتاً گرانی هستند.انتخاب شده بودند متعلق به فروشگاه

اً موافق( و میزانی را مشخص کردند که مورد توصیف شده در مشخص و به آن پاسخ دادند )مشخص شده با شدیداً مخالف و شدید
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تجربه پاسخگو از ویترین مشاهده شده بود. به عالوه پاسخگویان نیات خرید خود در خصوص اقالم فروشی در فروشگاه را کــه در 
 شدند، مشخص کردند.ویترین نمایش داده می

 

 تحلیل عاملی -7

 احساس "و  یر ذهنی، مرتبط با تصوی، لذتی، اطالعاتاجتماعی عوامل از:  اندعبارته کم یردک یین را شناسایتریا پنج ب عد از وم

ن یدهد ایه نشان مکم ینکیان مین بیتریاز طراحان مشهور و ییهاقول موارد، نقل یدر هر عامل و در برخ. در ادامه ما "خوب
 شوند.یها در نظر گرفته منیتریو یسازعوامل در واقع در مفهوم 

 
 رونباخک  یو آلفا یل عاملیتحل بیضران ییها و تعییشناسا یاس دارای. مق3جدول شماره 

 ب استانداردین ضرییو تع ییشناسا یبندجمله

 8143/0 (45/0)آلفا=  یاجتماع •

 8243/0 (39/3نشان دهم ) امخانوادهن فروشگاه را به دوستان و یترین ویل دارم محصوالت موجود در ا یمن م

 8231/0 (27/3نم )کام، صحبت دهین د یترین ویه در اک یمحصوالتل دارم در مورد م د یمن م

 7123/0 (11/2رد )کن با دوستان صحبت خواهم یترین ویمن در مورد ا 

  (91/0)آلفا=  یلذت •

 8122/0 (35/2) ییجادو ریغ  یایدر مقابل دن ییجادو یایدن
 8184/0 (36/2) ییا یرؤ یایدر مقابل دن ییایرؤ یایدن

 8092/0 (24/2خیالی در مقابل غیر خیالی )

  (79/0)آلفا=  یاطالعات •

 7375/0 (333دهد )یم د را به من نشان م ین روندهاین آخریا 

 7759/0 (23/3د است )یجد یدر مورد محصوالت/ روندها یریفراگ یبرا  یانکن میا 

 6453/0 (78/2) ازمدافتادهن در مقابل ینو

 7339/0 (21/3نم )کند لوازم را سر هم کیم کمکبه من 

  (74/0ت )آلفا= یهو •

 4469/0 (96/2) یا رحرفهیغ در مقابل  یا حرفه

 6629/0 (21/2ده )یچیده در مقابل پیچیپ

 7167/0 (22/3د گران باشد )ین فروشگاه بایا 

 8670/0 (8/3ار باال است )یبس یت اجتماع یبا وضع یمردم یفروشگاه برا ن یه ا کدهد یبه من نشان م

  (82/0)آلفا= یخوشحال •

 8690/0 (29/3نم )کین فروشگاه احساس آرامش میترین ویا  یمن از تماشا

 8359/0 (28/3کنم )یم ین فروشگاه احساس دلگرمیترین ویا  یمن با تماشا

 7713/0 (27/3شوم )ینم، خوشحال مکیتماشا من فروشگاه را یترین ویا  یمن وقت

 
ه مؤلفه  کن است ید بر اکین عامل تأیش ایدایها اشاره دارد. پبه دوستان آن خصوصبهبه افراد و اجتماع و  یعامل اجتماع

نند کر کا اگر فینند و کد یا خانواده خود خرین است به همراه دوستان کمثال افراد مم یت است براید حائز اهمیدر خر یاجتماع
 نند.کد ینش نشان داده و از آن فروشگاه خرکن است به آن واکها مرتبط است، مما خانواده آنین به دوستان یترین ویا

  هابرای ویترین که دهدمی  کنندگان نشانم ـد به مصـرف ین روندهایآخر یاددادنن را در یترینقـش و یعامل اطالعات

 فصل بسیار حیاتی است. "روند"ن دادنشان
ن یتــرینــه ویرگذار در زمیطراح تأث یک مور گنند. کین فراهم میتریو یکه کاست  رؤیایی /یالیبعد لذتی دربردارنده تجربه خ

ن کمم یها حتشود. آنیها موارد اذهان آن یاریاالت بسینند، خکیها نگاه منیتریمردم به اجناس داخل و یرده است: وقتکان یب
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هــا وجــود دارد ناخودآگــاه در آن طوربــهاالت یــ ن خینم اکیر مکند، اما من فیبه خود نگو مورد ایندر  یزیم چیمستق طوربهاست 
 (.1978 ،1وس کمار)

 2دونــانبرخــوردار اســت.  یت برابــریــ ت فروشــگاه از اهمینندگان از برند و وضعکمصرف کرااد یز براین یر ذهنیعامل تصو

ها را بــا ه بتوان آنکت دارند یار اهمیز بسیبرند بارن کرااد یبرا ییهانیتریو"رده است: کان یب نیویورکز یخالق بارنر ی( مد1988)

نــه م ــد یشرو در زمیت پیوبسا یکب یترت همین به "دهند.ین را نشان میها انیتریف نمود. ویتوص یقه، تجمل و شوخیلمات سلک
را  یزیــ چ یه به مشترکهستند چرا  یاتیار حیبس یجهان یو برندها یفروشخرده یهافروشگاه یها برانیتریه وکرده است کان یب

 .ندکیه فروشگاه عرضه مکسازند یمنتقل م

ن تجربه لــذت یند: اکیان میب مور گنو لذت مرتبط است.  یبه تجربه سرگرم ،"خوب احساس "ا عامل ی یت خوشحالیدر نها
ن، یتــریو ی(. طراح مشــهور و ژاپنــ 1978وس، کمارنند )کیها مشـاهده منیتریه مردم در وکد ینیرا بب یزیقاً چیه دقکاست  یبخش

ش احساس لطف و ینما یبه معنا کردنسرگرمن یاو  ندکیه مردم را سرگرم مکاست  یانکن میتریو"رد: کان ی( ب1988) 3یهاترو

 "شود.یجاد احساس خوب در مردم میه موجب اکاست  یاحترام
ت خرید به دلیــل ایجــاد احســاس یویترین بر ن چیدماناثرات که تجربیات خریدار است از  فرضیهبرای ارزیابی اعتبار و صحت 

دهــیم. منظور از خرید و عامل احساس خوب را مورد بررسی قرار می، آن تجربه یهالفهؤان و میبین ویترین پاسخگو رابطة ،خوب

ایــن مطلــب را  کنــیم وت خرید را بررسی مییو ن "ویترین"ار متری یشوند. در ابتدا رابطه بین معتقسیم میها به دو بخش تحلیل
اده ـاستف چندمتغیرهون ی. سپس، از جریان رگرسدهیمرا مورد ارزیابی قرار می" ریا خیشود می یانجیآیا عامل احساس خوب م "که
 .قرار دهیم ونمورد آزمرا  عامل چگونه با عامل احساس خوب در ارتباط استکنیم تا این نکته که هر یک از این چهار می

کننــد. ایــن نتــایج مختلف ویترین بر عامل احساس خوب را ارزیــابی مــی یهالفهؤماثرات های بین ، تفاوتt یهاآزموننتایج 
نترل ک(، زمانی که سه عامل دیگر برای آن 4151/0خوب دارد ) ترین تأثیر را بر عامل احساس بیشدهد که تصویر ذهنی نشان می

 ندارد. با صفر یمعنادارتفاوت  که (0787/0شده باشند. عامل اطالعی کمترین میزان تأثیر را دارد )
 

 
 
 

 اثر ویترین بر نیت خرید . 2شماره شکل 

 
 بر نیت خرید احساس خوب. اثر ویترین 3شماره شکل 
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2. Doonan 
3. Hattori 
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 اند.ورد شدهآها برها که با تقابلبینی شده از چهار مؤلفه تجربه ویترینبرآوردهای رگرسیونی از خوشحالی پیش. 3شماره جدول 

 pمقدار  tمقدار  خطای معیار برآورد پارامترها/ تقابل

 9691/0 04/0 2540/0 0098/0 بینابین
 0004/0 59/3 0665/0 2389/0 اجتماعی
 0001/0 94/3 543/0 2142/0 لذتی

 4411/0 77/0 0760/0 0587/0 اطالعاتی
 <0001/0 56/6 0710/0 4651/0 تصویر ذهنی

 0070/0 72/2 0922/0 2510/0 تصویر ذهنی - یلذت
 0280/0 21/2 1022/0 2263/0 تصویر ذهنی - یاجتماع
 0007/0 46/3 1174/0 4064/0 تصویر ذهنی - یاطالعات
 8015/0 25/0 0982/0 0247/0 اجتماعی - یلذت

 1194/0 56/1 1152/0 1802/0 اجتماعی - یاطالعات
 1108/0 60/1 0971/0 1555/0 لذتی - یاطالعات

 
 یر ذهنیها از ضریب تصوباشند. آن( و معنادار هم می2/0با هم برابرند )حدود  اًطلبی تقریباجتماعی و لذت های عواملضریب

تــر به طرز معناداری بزرگ یر ذهنیکند که تأثیر تصوثابت می tآزمون نتایج . باشندضریب اطالعات میتر از ترند اما بزرگکوچک
 ی چندان بزرگ نیست.اتطلبی و اطالعاجتماعی، لذت اثراتاز کل تأثیرات دیگر است. تفاوت میان 

 

   یر یگجهینتبحث و  -8

شود شامل  می یمتعدد یهالفه ؤنسبت به ویترین بود که شامل مکننده مصرف نشکوا ،کلیدی در این مطالعه یافتهک ی
تواند باعث ها را ایجاد کند، مینشکویترینی که این وا کهاینو  یر ذهنیی، لذتی و عوامل مربوط به تصواتعوامل اجتماعی، اطالع

این است که تمامی   ، ضمنی این نکتهدهد. معنای ت خرید را افزایش مییشود که آن هم به نوبه خود ن "خوب احساس "ایجاد 
دهد تجاری که ارائه می برندو  فروشگاهآورند که بتواند اهداف  وجود بهثر را ؤتیمی کار کنند تا ویترینی م صورتبه دیبا دارانسهام

با  استنباط شدهاجتماعی  یها صحنهاز طریق متن نوشته شده یا  "گفتگو"توانند خریدار را در یک ها میرا برآورده سازد. ویترین
های جدید را با برندتوانند کنندگان، طراحان فروشگاه میمصرف یدرگیر کنند. برای رسیدگی به نیازهای اطالعات هاسازینگاره
کاربردی و  هایتوانند تضمین کنند که شاخصههای تجاری میبرندزیباشناختی گیرا به نمایش بگذارند و مدیران  هایروش 

ها طلبی، ویترینالعملی از لذتعکس وجودآوردنبه شود، وجود دارد. برای حصوالت در آنچه که به نمایش گذاشته مینمادین م

وارد شود، و محصول را   "رؤیاییدنیای "کننده کمک کند که به یک ها را با هم ترکیب کنند تا به مصرفها و رنگتوانند طرحمی
و اکه ممکن است با ورود به فروشگاه، منتظر  احتماالتیدرباره  پردازیخیال کننده ترغیب شود به ای نشان دهد که مصرفگونهبه

  به تا تصویر خاصی را  کرداستفاده  یداریو سایر عناصر د هاسازینگاره ها، توان از مانکنها میویترین  پایان، در چیدمانباشد. در 
چیدمان  کننده خواهان رسیدن به آن باشد. اگر مدیران بازاریابی بتوانند این عناصر را در آورد که احتمال داشته باشد مصرف وجود

ورود  احتمال نسبت به فروشگاه، بیشتر شدن  "خوب احساس " وجودآوردنبه یک ویترین در کنار هم داشته باشند، ممکن است در 
مورد  S-O-R وبـرید را با استفاده از چارچـار خـما رفت ابنـد.یت دست یبه موفقـرید ندارند ـت خیبه آن و خرید مشتریانی که ن

 طوربه کنندگان ، مصرف(S) محرکدر آن ویترین  که (1974 ،؛ محرابیان و راسل1982 ،تریوان و روسو)دون ارزیابی قرار دادیم

  یر ذهنی، تصوی، لذتیاطالعاتارزیابی شدند. ما پنج عامل اصلی عوامل اجتماعی،  (R)های رفتاری نشکو سپس وا (O)ذهنی 
مقداری و کمی  صورتبه در ادامه  .دهندکننده از ویترین را شکل میهای مصرفرا شناسایی کردیم که تجربه خوب احساس و 

ولی )که اون چهار عامل یعالوه بر این تأثیر رگرسد. نگذارکنندگان خانم تأثیر میت خرید مصرفینشان دادیم که این عوامل بر ن

در ارتباط است، این مطلب را  خوب احساس کامل با عامل  طوربه و (است به آن اشاره شده "ویترین"ار متریک یبا عنوان مع
کنندگان تأثیر ت خرید مصرفیویترین در وهله اول با ایجاد حس مثبت نسبت به فروشگاه بر نچیدمان شود که متذکر می

ها  در آن "خوب احساس "شوند که ویترین باعث ایجاد بیشتر متمایل به خرید میزمانی کنندگان خالصه مصرف  طوربه گذارد.می
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  خوب  احساس ی هر یک به میزان معناداری بر عامل تعامل اجتماعی و لذ ،یر ذهنینشان دادیم که عامل تصو سرانجام  و شود
دهد ، مطالعه ما این نظر را ارائه میخالصه طوربه  نیرومندتر از سایر عوامل است. یر ذهنیعامل تصو بیندراینگذارند و تأثیر می 

 کهاینکنندگان تأثیر بگذارند. با وجود ت خرید مصرفیند بر ناتوها میویترینچیدمان در مشتری،  "خوب احساس "که با ایجاد 
مشخص رفتار خرید  طوربه، اما (2012ارانش، کن و همینند )جاکدا یرا پهر موردی تمایل دارند تا لذت خرید و آرامش  ها درخانم
اجتماعی،  منافعکننده را با ها بایستی مصرفاین ویترینچیدمان ها افزایش پیدا کند. تواند با عوامل محیطی مثل ویترینها میآن
حصوالت اصلی باشند مین کنند، اطالعات مربوط به مد را ارائه دهند و شامل مأت یر ذهنی، لذتی و مزایای مربوط به تصویردکارک

هایی که در رسیدن به این  مثبتی درباره زندگی خود خلق کنند. ویترین  االتیخکننده کمک کنند تا به مصرف با این  زمانهم
ها  آورند که خود باعث افزایش میل خرید از آن وجود بهکنندگان توانند حس مثبتی را در میان مصرفاهداف موفق باشند، می

 شود.می

 :گردد میبه شرح ذیل ارائه  پیشنهادهاییدر ادامه 
های مختلف از رایحه و موسیقی نوع محصوالت ارائه شده برای سنین مختلف و جنسیت بهباتوجه. مدیران فروشگاه باید 1

 ها استفاده کنند.متناسب با آن 
 راحتی بتوانند تمام کاالها را ببینند.. کاالها طوری چیده شوند که مشتریان به2
 باشد.. چیدمان باید متناسب با محصول و نوع مشتری 3
تیپ فروشگاه، نوع مشتریان، سابقه تاریخی، فرهنگی و  بهباتوجه. موسیقی، رایحه، رنگ و نور درون فروشگاه بهتر است 4

 اقلیمی منطقه باشد.
کامل   هعنوان یک مقولباره بر ویترین بهحال حاضر را از جهات بسیاری توسعه بخشد. ما در این تواند مطالعهتحقیقات آتی می

ها مثل رنگ یا نورپردازی را های محیطی در ویترینتحقیقات آتی مشخصهمحققان در  شودپیشنهاد می متمرکز بودیم،
بندی محصوالت مختلف مثل جواهرات،  ها در دستههای خاص ویترینحتی شاخصه توانندهمچنین مید. نقرار ده موردمطالعه

ها را با  تواند طراحان ویترین. این میدهندمورد بررسی قرار را ( کفش و کتاب .. استالم جانبی )منظور کمربند، عینک واق
عالوه این محور نیز باشند. بهکننده، مشتریایجاد کنند و بر اساس تجربیات مصرف یهای مناسبابزارهایی مجهز کند که ویترین

خرید و یا عملکرد بعد از خرید را مورد بررسی قرار دهند. مسیر  ند یفرا توانندمحققان می دیگر ت خرید است.یمطالعه متمرکز بر ن
فروشان در ارتباط سایر نقاط ارتباطی خرده همراه بهها بالقوه دیگری که برای تحقیقات آتی وجود دارد این است که چگونه ویترین

نسبت به   خوب احساس انتقال دهد، را رند چیدمان داخل فروشگاه که بتواند مفاهیم ب مثال عنوانبه کند، کننده عمل میبا مصرف
الت تحقیقات باشد ؤاشود. در آینده ممکن است تمایل به گسترش سکند و باعث افزایش تجربه خرید میتر میمحصول را بیش

 .هاستهای عملکردی بین زنان و مردان نسبت به ویترینکه شامل رفتار خرید آقایان و ارزیابی تفاوت
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