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چکیده
هدف از این مقاله ارزیابی اثرات چیدمان ویترینها بر رفتار خرید مصرفکنندگان خانم در راستای فراهمکردن بینشی است که یک مدیر بتواند از آن
در جهت تشویق رفتار خرید استفاده کند .این بررسی بر اساس مصاحبه عمیق بر روی مصـرفکنندگان خانم در فروشگاههای شهر کرمانشاه انجام شده
است .بررسـی بهعملآمده بر اساس یک چارچوب تحـریک  -سازواره  -واکـنش میباشد .به هر پاسخگو تصویر یک ویترین نشان داده شد و ادراک
خود را از چیدمان ویترین و نیات خود ،برای خرید اقالم فروشی در فروشگاه درجهبندی کرد .با استفاده از تحلیل عاملی ما پنج مؤلفه عوامل اجتماعی،
لذتی ،اطالعاتی ،تصویری و احساس خوب را در مورد ویترین شناسایی کردیم .چهار عامل اول در یک معیار متریک ویترینی جمع شدهاند که میزان
اثرگذاری بر نیات خرید را نشان میدهد .این اثرات کامالً بهوسیله عامل احساس خوب تعدیل میشود .عامل تصویری و عوامل اجتماعی و لذتی نیز
هرکدام تأثیر معناداری بر عامل احساس خوب میگذارند .این اثر نشان میدهد که مواجهه با یک ویترین بر نیات خرید مصرفکنندگان اثر میگذارد و
ابتدا با میزان احساس خوب در مصرفکنندگان فروشگاه سنجیده میشود.
واژههای کلیدی :چیدمان ویترین ،رفتار خرید خانمها ،رفتار مصرفکننده
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 -1مقدمه
به تجارت دیداری بهعنوان یک ابزاری جهت مهم جلوه کردن اتکا میشود .تجارت دیداری به ایجاد ویترینهای اثرگذار اشاره
دارد .یعنی ویترینهایی که مصرفکنندگان را جذب ،درگیر و تحریک کنند (اپریس و براتوکو )2013 ،1که این بهوسیله انتخاب و
سازماندهی محصوالت صورت میگیرد (والترز و وایت .)1987 ،2عناصر تجارت دیداری شامل مانکنها ،نورپردازی ،طراحی
فروشگاه ،نگارهسازی و امضا ،صدا و ویترینها هستند بهاینترتیب که ویترینها بهعنوان ابزارهای جذب خریدار ،محصوالت را
نمایش میدهند (دایموند و دایموند .)2007 ،3هدف تجارت دیداری ایجاد یک تجربه خرید فرحبخش و افزایش ارزش جهت
تحریک مشتریان به خریدهای برنامهریزیشده یا ناگهانی است (لِوی و ویتز .)2009 ،4بهطور ویژه ویترینهای تجارت دیداری
بهعنوان محرکهای محیطی عمل میکنند که بر ادراک مصرفکنندگان اثر میگذارند و این ادراک نیز به نوبه خود پاسخهایی
(واکنشهایی) را استخراج میکند .بهعنوانمثال میتوان به خرید اشاره کرد .مطالعات قبلی چگونگی اثرگذاری ویترینهای تجارت
دیداری بر ادارک مصرفکنندگان را نمایش میدهند (کانت و هِفِر .)2014، 5مقاله کنونی در جستجوی کاوش بیشتر رابطه بین
تجارت دیداری و مشتری است .بهطور خاص ،ما اثرات ویترینها را بر رفتار خرید خانمها مورد ارزیابی قرار میدهیم .یک هدف
کلیدی از ویترین ،ایجاد هیجان در میان "خریداران ویترینی" و تبدیل آنها به خریداران واقعی است .جالب این است که نشان
داده شده است خریـداران بهطور متوسـط  11ثانیـه را در کنـار یک ویتـرین وقت میگذرانند که زمانی کافی برای متقاعدکردن
فردی به خرید محصول ارائه شده نیست .این بر مفهومی تأکید دارد که نقش مقدماتی یک ویترین را جهت برانگیختن حس
ال بودجه مجزایی را
کنجکاوی مصرفکننده نشان میدهد .در محیط جاری خردهفروشی ،ویترینها به حدی مهم هستند که معمو ً
به خود اختصاص میدهند .بااینحال قابلتوجه است که علیرغم کاربرد آنها بهعنوان ابزار بازاریابی ،محققان تا حد زیادی
ویترینها را نادیده میگیرند (اوپریس و براتوکیو .)2013 ،در طراحی یک ویترین جدید الزم است مالحظات متعددی در نظر
گرفته شود .اول اینکه ویترین باید اثر دیداری ایجاد کند .باید استثنایی باشد و فروشگاه را از سایرین متمایز سازد .بهعالوه باید
"احساس خوب" و راحتی را در خریداران ایجاد کند .برای مثال در طول فصول تعطیالت ویترینهای بسیاری از تصاویر ذهنی
مربوط به تعطیالت استفاده میکنند .برای رسیدن به این اهداف ،بازاریابها باید درک عمیقی از ادراک ،فرایندهای فکری و
عواطف مصرفکنندگان داشته باشند .عالوه بر این یک ویترین باید با فراهمکردن این ایده که کدام محصوالت در فروشگاه در
دسترس قرار دارند ،موجب تسهیل تجربه خرید شود (دایموند و دایموند .)2007 ،عناصر ویترین برای مثال :رنگ ،نورپردازی ،لوازم
نصبی ،امضا و چیدمان باید در درون فروشگاه هماهنگ باشد و در نتیجه تصویر کلی فروشگاه بهبود پیدا کند .مطالعات بیشماری
رابطه بین رفتار مشتری و محیط خرید را مورد کاوش قرار دادهاند .این مطالعات بر عوامل زیستمحیطی از جمله زیباییشناسی-
های زیستمحیطی و مکانی (کیلبوا و رافائل )2010 ،6و بر عوامل سطح مصرفکننده از جمله عواطف مرتبط با خرید و رضایت
(ماچلیت و مانتل )2001 ،7و نیات خرید آنالین متمرکز هستند (وان دِر هیجدن و همکارانش .)2003 ،با اینکه مطالعات بسیار
اندکی اثرات رفتاری تجارت دیداری را ارزیابی کردهاند (دایموند و دایموند؛ کانت و هِفِر2014 ،؛ بهاال و انوراگ2010 ،8؛ متیو،9
2008؛ پِگلِر )2010 ،10ما توانستیم تنها یک مطالعه مفهومی (اوپریس و براتوکو )2003 ،را در مورد ویترین و اثر آن بر رفتار خرید
شناسایی کنیم .شایانذکر است که این مطالعه واکنشهای مصرفکنندگان به ویژگیهای فروشگاه از جمله چیدمان ،طراحی،
زیباییشناسی ،نظافت ،تنوع محصول ،قیمتها و ساعات فروشگاه را شناسایی کرده است .مدیـران این بینشها را در ایجــاد
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 ،دوره  ،2شماره1

چیدمان فروشـگاه و ترتیب محصـوالت در نظــر میگیـرند (چِـن .)2013 ،1این مقـاله از چارچوب تحـریک  -سازواره -واکنـش
( )S-O-Rجهت کاوش اثرات چیدمان ویترینها بر رفتار خرید خانمها استفاده میکند .ما از مصاحبههای عمیق جهت درک رفتار
مصرفکننده استفاده کردیم که از لحاظ ارتباط آن با چیدمان ویترینها و ساختارهای ایجاد شده ،یک مطالعه کمی است .بر
اساس این ساختارها ما یک بررسی در جهت سنجش ادراک مصرفکنندگان از چیدمان ویترینها ایجاد کردیم .پاسخهای
شرکتکنندگان را در جهت درک مؤلفههای خاصی که تجربه خرید مصرفکنندگان از ویترینها ایجاد میکنند ،تحت تجزیه و
تحلیل عاملی قرار دادیم .سپس تأثیر چیدمان ویترین بر نیات خرید پاسخگویان را ارزیابی کردیم .این تحقیق ممکن است
ابزارهایی جهت طراحی ویترینها در اختیار بازاریابها قرار دهد که موجب تشویق رفتار خرید در میان خانمها شود ،چرا که آنها
بیش از آقایان احتمال دارد در فروشگاههای بزرگ به خرید بپردازند.
 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2محیط فروشگاه و رفتار خرید

همکاران،2

 .)2020بسیاری از خردهفروشان
جو فروشگاه به منظور ایجاد احساسات خاص در انسان طراحی شده است (کوآ و
بر این باورند که طراحی فضای فروشگاه یکی از عناصر مهم استراتژی بازاریابی است .بنابراین ،خردهفروشان تالش میکنند
فضای فروشگاه را که بهعنوان یک مزیت رقابتی بالقوه شناخته میشود ،توسعه دهند .جای تعجب نیست که بسیاری از
خردهفروشان مد ،میلیونها دالر را بهطور دورهای برای طراحی و نوسازی فروشگاههای خود هزینه میکنند ،زیرا چالش اصلی در
درک نیازهای مصرفکنندگان است .بهعبارت دیگر ،آنها سعی میکنند فضای جذابی را برای مصرفکنندگان فراهم کنند (کوآ و
نگوین .)2020 ،3فضای حاکم در فروشگاه و جنبههای فیزیکی محیط خرید جزو عواملی است که میتواند بر حالت روانی و رفتار
خرید افراد تأثیر بگذارد .شواهد زیادی نشان میدهند که عوامل موجود در محیط خرید موجب خرید ناگهانی میشوند .از جمله
عوامل محیطی تأثیرگذار بر خرید ناگهانی میتوان به چیدمان ،نورپردازی ،موسیقی ،رنگآمیزی ،رایحه محیطی اشاره کرد.
چیدمان صحیح و شکیل کاال و ظاهر آراسته مغازه میتواند فرایند فروش را تسهیل بخشد .وقتی به کاالهایی کامالً یکسان در
فروشگاههایی با ظاهری متفاوت روبرو میشویم ،بهوضوح میبینیم که کاالی موجود در یک فروشگاه شیک ،بسیار بیشتر از همان
کاال در یک فروشگاه معمولی جلبتوجه میکند .همچنین استفاده اثربخش از نور ،یکی از عوامل دخیل در جذابیت داخلی
فروشگاهها میتواند سطح عملکرد را در بیشتر محیطهای خردهفروشی افزایش دهد .نورپردازی میتواند برای جذب مشتریان به
داخل فروشگاه ،هدایت آنها بهسوی قسمتی خاص ،جلبتوجه بهسوی کاالیی خاص و سوق دادن مشتریان به فرایند معامله،
استفاده شود .قدرت و حضور موسیقی نیز در زندگی به حدی شناخته شده است که موسیقی بهعنوان عامل تسکیندهنده و
آرامشبخش است که بر رفتار خرید ناگهانی مصرفکنندگان تأثیرگذار است (بادجیان و ورما .)2015 ،4در خصوص رایحه محیطی،
اغلب خریدها بر پایه احساسات انجام میگیرند .از بین همه حواس پنجگانه ،بو و رایحه ابزار قدرتمندی است که بهطور مستقیم با
احساسهای خوشحالی ،گرسنگی ،تنفر ،دلتنگی و غربت در ارتباط است .به همین دلیل است که بازاریابان میکوشند تا این
احساسات را ایجاد کنند .رایحههای مطلوب و خوشایند ،حالتهای خوبی در مشتریان ایجاد میکنند و کنجکاوی آنان را برمی-
انگیزاند .همچنین آنان را به مدت طوالنیتری در فروشگاه نگاه میدارند که نسبت فروش بیشتر میشود .همچنین در خصوص
رنگآمیزی محیط فروشگاه ،هیچ شکی نیست که رنگ مهمترین ابزار در طراحی ویترین و نمای درون فروشگاهی است .رنگ،
واکنشهای زیستی غیرارادی به وجود میآورد و واکنشهای احساسی خاصی خلق میکند و نگاهها را جلب میکند .در صورت
استفاده از رنگهای مناسب ،میتوان انرژی خوبی را به مشتریان ارائه داد .گفتنی است که اگر از رنگها بهدرستی استفاده شود،
یکی از مؤثرترین و ارزانترین راههای ایجاد تصور ذهنی خوب از فروشگاه است (شاهپوری و همکاران.)1396 ،
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 -2-2تجارت دیداری و رفتار خرید

رفتار خرید مصرفکنندگان مجموعه ای از اقدامات برای مشارکت در دستیابی به برخــی مــوارد همچــون اســتفاده از آن ،دفــع
محصوالت و خدمات از جمله روشهای تصمیمگیری و مدیریت این اقدامات است (لیو و همکاران .)2020 ،1رفتار مصرفکننده به
دودسته رفتار خرید برنامهریزیشده و رفتار خرید برنامهریزی نشده ،طبقهبنــدی مــیشــود .رفتــار خریــد برنامــهریزیشــده فراینــد
زمانبری است که برای جستجوی اطالعات با یک تصمیمگیری عقالیی همراه است و نقطه مقابــل آن ،خریــدهای برنامــهریزی
نشده که عبارتاند از خریدهایی که فرد در فروشگاه بدون برنامه قبلی و بهصورت آنی انجام میدهد و متفاوت از آن چیزی اســت
که قبل از ورود به فروشگاه قصد خرید آن داشته است (شاهپوری و همکاران .)1396 ،ازاینرو تجارت دیداری ابتــدا شــامل ایجــاد
ویترینها و عناصر سازماندهی در یک فروشگاه جهت تحریــک حــس کنجکـ اوی و عالقــه در مصــرفکننــدگان ،افــزایش تعــداد
مشتریان و باالبردن میزان درخواست برند فروشگاه و محصوالت آن برای مقصود نهایی یعنی افزایش فروش مـ یباشــد .تجــارت
دیداری میتواند درجهت "عامل احساس خوب" در فروشگاه و افزایش تجربه خرید مصرفکنندگان مفید باشد .مؤلفههای تجارت
دیداری دربردارنده لوازم نصبی ،طراحی فروشگاه ،نگارهسازی و نشانههای محیطی بیشتر هستند و ایـ ن مــوارد بایـ د بــه شـ یوهای
مورداستفاده قرار گیرند که توجه مصرفکنندگان را به خود جلب کنند اما درعینحال با ماهیت اساسی فروشگاه همــاهنگی داشــته
باشند .تجارت دیداری عمل مشاهده را بهعنوان "فروشـندگان خاموشـی" نشان میدهــد کـ ه اطـــالعات دیـ ـداری را در اخـــتیار
مشتریان قرار میدهند و در یک سطح نیمه خودآگاه فعالیت میکنند و آنها را تشویق بــه افــزودن کاالهــای نمایشدادهشــده بــه
لیست خرید خود میکند .بهعالوه ویترینها میتوانند با ارائه موجودی در دسترس به شیوهای مطلوب موجب صرفهجویی در زمان
برای خریداران و فروشندگان شوند ،و بهاینترتیب فرایند خرید را سریعتر و روانتر سازند (کانت و هِفِر.)2014 ،2
 -3-2ویترینها و رفتار خرید

جو حاکم بر فروشگاه بهخصوص فضای داخلی فروشگاه تأثیر فراوانی بر رفتار مشتری و افزایش وفاداری آنهــا بــه فروشــگاه
دارد (شافعی و نریمانی .)1396 ،طراحی یک ویترین متشکل از عناصر متعددی است .یک عنصر کلیدی ،رنگ است که مـ یتوانــد
به ایجاد یک حالت یا موضوع مشخص کمک کند و بهطور بالقوه مشتریان را نسبت به انجام خرید آماده سازد .برای مثــال در روز
ولنتاین ،ممکن است ویترین با رنگهای قرمز و صورتی تزئین شود که این خریداران را تشــویق بــه خریـ د هــدایای روز ولنتــاین
میکند .طرحهای رنگی در ویترین باید با دقــت انتخــاب شــوند .چــرا کـ ه رنگهــای مختلــف اثــرات مختلفـ ی بــر قالــب ذهنـ ی
مصرفکنندگان میگذارند و مصرفکنندگان از فرهنگهای مختلف حتی ممکن است تفسیر یکسانی به شیوههای مختلف داشــته
باشند .رنگ به علت اثر زیاد خود روی توجه بصری ،درک و رفتار مشتری ،بهطور گستردهای بهعنوان یک محرک زیباییشــناختی
استفاده میشود (وارکول و وراپت .)2018 ،3نورپردازی ،ابزار مهم دیگری در جهت تأثیرگذاری بر حالت مصــرفکننــدگان اســت و
موجب افزایش نمود محصوالت نمایشدادهشده در یک ویترین میشود .نرمافزار کامپیوتری را نیز میتوان جهت تنظیم روشــنایی
ویترینها بر اساس اوقات روز مورد استفاده قرار داد (اوپریس و براتوکو .)2013 ،4عناصر بهکاررفته در ویترینها شامل مــانکنهــا،
نگارهسازیها و عکسبرداری و وسایل پیشزمینه یا صحنهسازی هستند .این عناصر را میتوان جهت ایجاد داستانها یا پیامهایی
کوتاه مورداستفاده قرار داد که مثالً با متعجب ساختن یا سرگرمکردن مصرفکنندگان موجب درگیرشــدن آنهــا میشــوند .برخـ ی
داستانها از ویترینهای متعددی برای تعریف کردن یک داســتان دنبالــهدار اســتفاده مـ یکننــد و بــهاینترتیب موجــب افـــزایش
درگیرشدن مصـرفکننده و تشـویق آنها بهصرف زمـان بیشتری در اطراف فروشـگاه میشوند .این امــر ممکـ ن اســت آنهــا را
وادار کند وارد فروشگاه شوند و محصوالتی را دریافت کنند .بهعالوه این عناصر ویترینها را نیز قادر میسازند که رونــد مــد را بــه
تصویر کشیده و چگونگی استفاده احتمالی از محصوالت را نیز نشان دهند .انتخاب عناصر موجود در ویترین امکان دارد تحتتأثیر
مصرفکنندگان ،رقبا یا متخصصان صنایع قرار گیرد (اوپریس و براتوکو .)2013 ،یک نمایش ویترینی ،کلیدی برای یک استراتژی
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ارتباطاتی خردهفروشی است چرا که اولین اثر برند بر مشتریان را در محل خردهفروشی تعیین میکنــد و بــر تصــمیمات مشــتریان
جهت وارد شدن به فروشگاه و همچنین عالقه به فروشگاه اثر میگذارد .از این جهت یک ویترین باید بهگونهای طراحی شود کـ ه
تصویر ذهنی خاصی با تفاوت ظریفی را منتقل سازد که فروشگاه میخواهد نمایش دهد.
 -4-2ادراک مصرفکنندگان و رفتار خرید

ادراک ،کانال و دیدگاهی است که از آن طریق دنیای خارج را مشاهده و درک میکنیم .مردم میتوانند به دلیل سه فرایند
ادراکی ،ادراکات مختلفی از یک محرک داشته باشند :توجه گزینشی ،تحریف گزینشی و حفظ اطالعات بهطور گزینشی .افراد هر
روز با تعداد زیادی محرک روبرو میشوند (خیری و فتحعلی .)1394 ،بهطور خاص مصرفکنندگانی که در یک محیط خردهفروشی
در معرض یک محرکه قرار میگیرند ،تناسب محرکه را با تمایالت و تجربیات خودارزیابی میکنند .بهاینترتیب آنها ادراک
شخصی خود را در خصوص محیط خردهفروشی ایجاد میکنند .این ادراکات در نهایت بر رفتار خرید مصرفکنندگان اثر میگذارند.
تجارت دیداری یا بهطورکلیتر ،دکور فروشگاه مهمترین محرکه اثرگذار بر ادراک مصرفکنندگان فروشگاه را تشکیل میدهد
(کانت و هفر .)2014 ،بااینحال ادراک مصرفکنندگان تحت تأثیر عوامل بیشتری نیز قرار میگیرد که شامل نزدیکی فیزیکی
فروشندگان به مصرفکنندگان ،زبان مورداستفاده ،لحـن گفتگو ،زبان بدن و حاالت چهـره میباشند .انگیـزههای خـرید نیز بر
ادراک مصـرفکنندگان از جـو فروشـگاه اثـر میگذارند .برای مثال به لحاظ کارکردی افراد با انگیزه محیط راحت و آرامی را
ترجیح میدهند درحالیکه افراد با انگیزه لذتپرستانه از یک محیط هیجانی لذت میبرند (کانت و هفر.)2014 ،
 -5-2نقش عواطف و انگیزههای خرید در رفتار خرید

ال بازاریابها تالش میکنند
عواطف بر نیات خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارند (موری2013 ،1؛ ورما و ورما .)2012 ،2معمو ً
چهار عاطفه اصلی شادی ،غم ،اضطراب و خشم و شدت را تحریک کنند .این عواطف استنباط شده بر اساس دستهبندی محصولی
و رسانهها متفاوت است .بهطورکلی مصرفکنندگان تجربیات خوشایند را ترجیح میدهند و احساسات شادی و رضایت نیـ ز بــهطور
خاص موجب تشویق مشتریان به خرید محصوالت و برندها میشوند (پاپاس و همکارانش .)2013 ،3انگیزههای خرید بر تجربیـ ات
عاطفی و حسی مصرفکنندگان در نهایت بر رفتار آنها اثر میگذارند .اطالع از انگیزههای وادار کننده مشتریان به خرید در یــک
فروشگاه میتواند به بازاریابها درجهت افزایش تجربه خرید و تشویق رفتارهای مطلــوب خریـ د کمـ ک کنــد .محققــان بسـ یاری
درجهت دستهبندی انگیزههای متعدد مصرفکننــدگان جهــت خریـ د (واگنــر و رودولـ ف )2010 ،4و شـ یوههــای تصــمیمگیـ ری در
زمینههای خرید تالش کردهاند .بهطورکلی انگیزههای مشتریان را میتوان به لحاظ کارکردی خرید بهمنظور دریافت اقالم کـ االی
موردنیاز یا لذتی خرید برای خوشگذرانی و سرگرمی دستهبندی نمود .مصرفکنندگانی که انگیزههای کـ ارکردی دارنــد ،منطقـ ی و
هدفگرا هستند .آنها ارزشی را درک میکنند که در هنگام خریــد محصـــول بــه شـ یوهای مــؤثر کســب مـ یشــود و بــه دنبــال
صرفهجویی در زمان و کسب بهترین معامالت و ارزش برای پول هستند .در مقابل برای مصرفکنندگانی کـ ه انگیـ زههــای لــذتی
دارند ،شادی ،لذت و خوشگذرانی برگرفته از تجربه خرید حداقل بهاندازه دریافت محصوالت مهم هستند (اندرسون و همکـ ارانش،5
2012؛ بابین و بارتو2004 ،6؛ داوس و جانسِنس .)2011 ،7انگیزههای خاص لذتی ،شامل مواردی چون خرید برای انگیزش و خرید
اجتماعی (خرید برای هدف ارتباط با دیگران) ،وضعیت ،مقام و خوشگذرانی در معامله ،خرید برای تسـ کین اســترس ،خریـ د بــرای
درک روندهای جدید و خرید نقشی که مرتبط با لذتی است که از خرید محصوالت برای دیگران حاصل میشــود و خریـ د ارزشـ ی
که بر لذت گرفته شده از فروشها و معامالت اشاره دارد .خریداران کارکردی در مقابل لذتی ممکن است مشتری نــوع دیگــری از
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این مؤسسات شوند .برای مثال مشخص شده است فروشگاههای شیک پوشاک مشتریانی با انگیزههای لذتی را جــذب مـ یکننـ د
(داوس و جانسِنس .)2011 ،انگیزههای اجتماعی نیز میتواند نقشی جزئی در رفتار خرید مصرفکنندگان ایفــا کننــد .بــرای مثــال
خریداران آمریکایی که تا حد زیادی مستقل هســتند (پارمِنــت )2013 ،1ممکـ ن اســت در جســتجوی محصــوالتی باشــند کـ ه بــر
بیهمتای خود آنها تأکید کند .پوشاک بهویژه محصولی است که مصرفکنندگان بهعنوان ابزاری جهت انتقال هویت اجتمــاعی و
بهبود تصویر ذهنی از خود عمل میکند (پیاسنتینی.)2010 ،2
 -6-2چارچوب نظری S-O-R

درک اثر محیط فیزیکی روی پاسخ عاطفی مشتری مهم است .این پاسخها روی تصمیم مشتریان خردهفروشی اثر میگذارنــد
(وارکول و وراپت .)2018 ،در تحقیقات محیطی که روانشناسی محیطی جزء اصلی آن محسوب میشود .اغلــب از مــدل محــرک
پاسخ ( )SORاستفاده میشود (شافعی و نریمانی .)1396 ،چهارچوب نظری  S-O-Rبرای مطالعه رفتار خرید مــورد اســتفاده قــرار
گرفته است .در این چارچوب فرض میشود محیط فروشگاه (محرکه )S ،بر ارزیابیهای داخلی مصرفکنندگان ( )Oاثر میگــذارد
که این منجر به ایجاد واکنشهایی میشود ( .)Rدونووان و روسیتر )1982( 3دستهبندیهای محرکـ ههــای جــوی در محـ یطهــای
خردهفروشی را تعریف کردند .این دستهبندیهایی که آنها شناسایی کردند دربردارنده محرکههای خارجی ،موارد کلـ ی و داخلـ ی،
چیدمان و طراحی ،نقطه خرید ،دکوراسیون و انسان میباشد .ابعاد داخلـ ی از جملــه رنــگ ،موسـ یقی و رایحــه بــهطور گســتردهای
موردمطالعه قرار گرفتهاند .چرا که بر وضعیتهای عاطفی مصرفکنندگان اثر میگذارند و یــک محـ یط خریـ د خوشــایند را فــراهم
میکنند .دونووان و روسیتر وضعیتهای عاطفی مصرفکنندگان را نیز بهعنــوان واکـ نش رفتــاری اضــافه کردنــد .آنهــا وضــعیت
عاطفی مصرفکننده را در کنار سه بعد خوشگذرانی ،برانگیختگی و سلطه ( )PADتعریف کردهاند .خوشگذرانی درجــهای را نشــان
میدهد که فرد در آن موقعیت خوشحال است .برانگیختگی به درجهای اشاره دارد که فرد تحـریک میشــود و ســلطه بــر اســاس
درجهای فرمولبندی میشـود که افراد میتوانند موقعیتی را کنترل کنند .واکنشهای رفتاری در چهـــارچوب  S-O-Rمـ یتواننــد
منفی یا مثبت باشند .واکنشهای مثبت تمایلی را در اذهان مصرفکنندگان جهت صرف زمان بیشتری در فروشــگاه و جســتجوی
برندها و محصوالت نمایانگر میسازند .واکنشهای منفی نیز تمایل به ترک فروشگاه و عدم جستجوی بیشتر در آن را نشان می-
دهند.
 -7-2رفتار خرید در میان خانمها

خانمها تمایل به چندکارگی دارند یعنی کارهای متعددی را بهطور همزمان با هم انجام میدهند .برایناساس آنها میخواهنــد
اقالم متعددی را در یکزمان خریداری کنند .آنها خریداران مکرری هستند که برای خود و خانوادههای خود خرید میکنند (جاین
و همکارانش .)2012 ،4خانمها جستجو جستهگریخته بیشتری میکنند و زمان بیشتری را به نسبت آقایان صرف خرید میکننــد و
بهجای تمرکز صرف بر کاالهای خاصی که هدف خرید آنها را دارند ،بر تجربه کلی خــردهفروشـ ی متمرکـ ز میشــوند .خریـ داران
خانم خرید را یک فعالیت تفریحی میدانند و بهطور کامل از آن لذت میبرند .خانمهایی که خرید را یــک فعالیـ ت آرامــشبخــش
جهت تخلیه تنش میدانند نسبت به خانمهایی که چنین تصوری ندارند زمان بیشتری را بــه خریـ د اختصــاص میدهنــد (جــاین و
همکارانش2012 ،؛ فیشر و آرنولد .)1990 ،5آنها از خرید پوشاک لذت میبرند و بهاحتمال زیاد بیشتر از مردان محصوالت مربــوط
بهظاهر را خریداری میکنند که از آن جمله لوازم و محصوالت مراقبتی پوست و زیبایی هستند .همچنین خانمها بیشتر تمایل بــه
درگیرشدن در رفتارهای نوآورانه مد هستند .خانمها ویترینهای چشمگیر و شیک داخل فروشگاهها را دوســت دارنــد کـ ه آنهــا را
قادر به شناسایی اطالعات مربوط به محصوالت و موارد تازهرسیده میکنند و موجب تسهیل فرایند خرید میشوند.
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 -3پیشینه پژوهش

در ادامه به اهم مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در حوزه پژوهش اشاره شده است.
جدول شماره  .1پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده
ردیف
1

پژوهشگران
ملکی مین باش و
همکاران ()1400

2

حیدرزاده هنزایی و
همکاران ()1400

3

شافعی و نریمانی
()1396
جیانگ و استایلوس1
()2021

4

همکاران2

5

پنتانو و
()2019

6

وارکول و وراپت
()2018

مفاهیم پژوهش
تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از
خرید واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید
مصرفکنندگان پوشاک مد
واکاوی کاالپردازی بصری (نوع
مانکن) بر رفتار خرید بانوان با نقش
تعدیلگر نوع فروشگاه و هدف مشتری با
رویکرد پژوهش تجربی
تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاهها
بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه
عوامل تعامل دیجیتالی پیشرفته
مصرفکنندگان و نقش فناوریهای
دیجیتال در تبدیل اکوسیستم خردهفروشی
در دوره ببماری همهگیر کوید 19
شروع نوآوری در ویترین مغازهها ،ارائه
مدل رفتار مصرفکننده برای غنیسازی
ویترین جلو مغازه با نوآوری فناوریها
تأثیر پاسخهای هیجانی به رنگ
داخلی روی تصمیم ورود به رستوران

نتایج پژوهش
عوامل شخصی شهرت طراح برند ،جو فروشگاه و تبلیغات پیشبرد
فروش تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مصرفکنندگان و
ناهمسانی شناختی پس از خرید دارد.
متغیر نوع مانکن بر قصد خرید به صورت معناداری تأثیر دارد.
بهطوریکه مانکنهای دارای سر در مقایسه با مانکنهای بدون سر،
بیشتر منجر به قصد خرید میشوند.
محوطهسازی و نمود ظاهری فضای فروشگاه تأثیر مثبتی بر رفتار
مشتریان دارد و موجب جذب آنهابه فروشگاه میشود.
یافتههای تحقیق رفتار خرید و خردهفروشی آنالین را در مواقع
بحرانی پیش میبرد و پیامدهای عملی مهمی در بهبود توانایی مدیریت
بحران اکوسیستم خردهفروشی از طریق فناوریهای دیجیتال ارائه
میدهد.
یافتهها نشان داد زمانیکه مصرفکنندگان فناوریهای تعاملی
نوآوری در ویترین احساس میکنند آنها مایلند که وارد فروشگاه شوند
و ارتباطات دهانبهدهان مثبتی ایجاد کنند.
برای درک کامل اثرات رنگ روی پاسخهای رفتاری و هیجانی در
رستوران باید به گرایشهای بیشتری از رنگ را مورد بررسی قرار داد.

 -4مدل مفهومی پژوهش

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش (واش و همکاران)2015 ،

Jiang & Stylos
Pantano et al

1.
2.
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 -5گزارههای پژوهش
هدف اصلی :هدف اصلی این تحقیق درک اثرات چیدمان ویترینها بر تجربیات و رفتارهای خرید مصــرفکنندگان خــانم در
فروشگاههای شهر کرمانشاه است .بینشی که ما تهیه کردیم ممکن است به بازاریابها در ایجاد استراتژیهای موثر برای ترغیــب
رفتار خرید در خانمها که به طور خاص بیش از آقایان خرید میکنند ،کمک کند.
فرضیه اصلی :یک ویترین بهعنوان محرکهای عمل میکند که موجب ایجاد احساس خوب در مشتریان میشود (یعنی تجربه
مثبتی از فروشگاه) .این ادراک مثبت از سوی مصرفکنندگان موجب ایجاد نیات خرید در میان مصرفکنندگان میشود.
 -6روششناسی پژوهش
در این پژوهش از یک رویکرد کیفی (مصاحبههای عمیق) جهت شناسایی ساختارهای مرتبط با واکنش مصــرفکننــده بــرای
ویترینها استفاده شد .این ساختارها در یک بررسی مشخص و در مورد  109مصرفکننده خانم اجرا شد .ســپس از یــک رویکــرد
کمی جهت تحلیل این واکنش ها استفاده شد .اولین مرحله شناسایی ساختارهایی بود که ممکن است بر روابــط بــین ویتــرینهــا و
رفتار خریدار اثرگذار باشد و به این ترتیب انواع خاصی از افکار و احساساتی را شناســایی کننــد کــه مصــرفکننــدگان در مشــاهده
ویترینها تجربه میکنند .برای شناسایی چنین ساختارهایی تقریبا  20مصاحبه عمیق با خانمهایی انجام شد کــه ســن آنهــا بــین
 25-68سال بود .هر مصاحبه حدود  30تا  40دقیقه طول کشــید بــهطــوری کــه همــه تفــاوتهــای ظریــف در مــورد تجربیــات
پاسخگویان از ویترینها را میتوان ثبت نمود .پروتکــل مصــاحبه بــه گونــهای ســاختاربندی شــده بــود کــه چنــین پاســخگویانی
نمیتوانستند اهداف مطالعه را بهسادگی تشخیص دهند .از پاسخگویان سـؤاالتی در مورد رفتار کلی خرید آنها]شــما چــه زمــانی
می خواهید لباس ،کفش ،یا جواهرات و نه ملزومات روزانه (کاالهای معمولی) خریداری کنید؟ کجا به خرید میروید؟ چرا به آنجــا
میروید؟ چه چیزی در مورد این مکان خاص برای شما اهمیت دارد؟[؛ و دیدگاه آنها در مورد ویترینها ]چه فروشگاهی؟ چرا؟ آیا
وارد آن فروشگاه شدید؟ آیا چیزی را خریداری کردید؟[؛ و در مورد ترجیحات ،موارد مورد عالقه و ادراک آنها در خصوص برخــی
ویترینهای خوبی پرسیده شد که از مجموعه محرکــه ها گرفتــه شــده بودنــد .در پایــان مصــاحبه تصــویری از یــک ویتــرین بــه
پاسخگویان نشان داده شد و از آنها خواستیم که افکار ،دیدگاهها ،ادراکات و رفتار مرتبط با ویترین خود را با ما در میان بگذارند.
مرحله بعدی استفاده از موضوعات بود که جهت ایجاد اقالمی برای بررسی پدیدار شدند .ساختار بررسی بر اســاس چهــارچوب
 S-O-Rبود که در آن هر پاسخگو با یک محرکه مواجه شد (تصویری از یک ویترین) و اقــالم بررســی نیــز در جســتجوی ثبــت
ارزیابیها و واکنش های رفتاری (مورد نظر) پاسخگو بودند .اقالم مربوطه در فرم مورد استفاده در بررسی کیفی نشان داده شدهاند.
جدول شماره  .2پرسشهای کیفی
پرسش شماره. 1چه زمانی می خواهید لباس ،کفش یا جواهرات ( نه ملزومات روزانه) را خریداری کنید؟
پرسش شماره .2کجا به خرید میروید؟
پرسش شماره .3چرا به آنجا میروید؟
پرسش شماره .4وقتی میگویم ویترینهای فروشگاه ،اولین چیزی که به آن فکر میکنی ،چیست؟
پرسش شماره .5میتوانید برخی از ویترینهای خاص را یادآوری کنید؟ اگر بله ،کدام فروشگاه؟ چرا؟ آیا به فروشگاه وارد شدید؟ آیا چیزی خریدید؟
پرسش شماره .6آیا تا بحال کاالهایی خریداری کردهاید که آنها را در پنجره مشاهده کردهاید؟
پرسش شماره .7لطفاً به تصاویر ویترینهای فروشگاه نگاه کنید .سپس برداشت خود را توضیح دهید .وقتی توضیح میدهید ،لطف ًا ادراکهای  5-1را در آنها
بگنجانید.

هر پاسخگو به طور تصادفی به چهار ویتــرین اختصــاص داده شــد .ایــن چهــار ویتــرین مــورد اســتفاده در بررســی ،همگــی از
بخشهای پوشاک فروشگاههای بزرگ بودند .این ویترینها از مطالعه کیفی فوق توصیف شده بودند .دو ویترین که برای مطالعــه
انتخاب شده بودند متعلق به فروشگاههای نسبتاً گرانی هستند .شرکتکنندگان به هر مورد در بررسی در یــک مقیــاس  5امتیــازی
مشخص و به آن پاسخ دادند (مشخص شده با شدیداً مخالف و شدیداً موافق) و میزانی را مشخص کردند که مورد توصیف شده در
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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
ویترین نمایش داده میشدند ،مشخص کردند.
 -7تحلیل عاملی

ما پنج بعد از ویترین را شناسایی کردیم که عبارتاند از :عوامل اجتماعی ،اطالعاتی ،لذتی ،مرتبط با تصویر ذهنی و "احساس
خوب" .در ادامه ما در هر عامل و در برخی موارد ،نقل قولهایی از طراحان مشهور ویترین بیان میکنیم که نشان میدهد این
عوامل در واقع در مفهومسازی ویترینها در نظر گرفته میشوند.
جدول شماره  .3مقیاس دارای شناساییها و تعیین ضرایب تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ
جملهبندی
اجتماعی (آلفا= )0/45
•
من میل دارم محصوالت موجود در این ویترین فروشگاه را به دوستان و خانوادهام نشان دهم ()3/39
من میل دارم در مورد مد محصوالتی که در این ویترین دیدهام ،صحبت کنم ()3/27
من در مورد این ویترین با دوستان صحبت خواهم کرد ()2/11
لذتی (آلفا= )0/91
•
دنیای جادویی در مقابل دنیای غیر جادویی ()2/35
دنیای رؤیایی در مقابل دنیای رؤیایی ()2/36
خیالی در مقابل غیر خیالی ()2/24
اطالعاتی (آلفا= )0/79
•
این آخرین روندهای مد را به من نشان میدهد ()333
این مکانی برای فراگیری در مورد محصوالت /روندهای جدید است ()3/23
نوین در مقابل ازمدافتاده ()2/78
به من کمک میکند لوازم را سر هم کنم ()3/21
هویت (آلفا= )0/74
•
حرفهای در مقابل غیرحرفهای ()2/96
پیچیده در مقابل پیچیده ()2/21
این فروشگاه باید گران باشد ()3/22
به من نشان میدهد که این فروشگاه برای مردمی با وضعیت اجتماعی بسیار باال است ()3/8
خوشحالی (آلفا=)0/82
•
من از تماشای این ویترین فروشگاه احساس آرامش میکنم ()3/29
من با تماشای این ویترین فروشگاه احساس دلگرمی میکنم ()3/28
من وقتی این ویترین فروشگاه را تماشا میکنم ،خوشحال میشوم ()3/27

شناسایی و تعیین ضریب استاندارد
0/8143
0/8243
0/8231
0/7123
0/8122
0/8184
0/8092
0/7375
0/7759
0/6453
0/7339
0/4469
0/6629
0/7167
0/8670
0/8690
0/8359
0/7713

عامل اجتماعی به افراد و اجتماع و بهخصوص به دوستان آنها اشاره دارد .پیدایش این عامل تأکید بر این است که مؤلفه
اجتماعی در خرید حائز اهمیت است برای مثال افراد ممکن است به همراه دوستان یا خانواده خود خرید کنند و یا اگر فکر کنند
این ویترین به دوستان یا خانواده آنها مرتبط است ،ممکن است به آن واکنش نشان داده و از آن فروشگاه خرید کنند.
عامل اطالعاتی نقـش ویترین را در یاددادن آخرین روندهای مـد به مصـرفکنندگان نشان میدهد که برای ویترینها
نشاندادن "روند" فصل بسیار حیاتی است.
بعد لذتی دربردارنده تجربه خیالی /رؤیایی است که یک ویترین فراهم میکند .گن مور یک طراح تأثیرگذار در زمینــه ویتــرین
بیان کرده است :وقتی مردم به اجناس داخل ویترینها نگاه میکنند ،خیاالت بسیاری وارد اذهان آنها میشود .آنها حتی ممکن
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است بهطور مستقیم چیزی در این مورد به خود نگویند ،اما من فکر میکنم این خیـ االت بــهطور ناخودآگــاه در آنهــا وجــود دارد
(مارکوس.)1978 ،1
عامل تصویر ذهنی نیز برای ادراک مصرفکنندگان از برند و وضعیت فروشــگاه از اهمیـ ت برابــری برخــوردار اســت .دونــان2
( )1988مدیر خالق بارنیز نیویورک بیان کرده است" :ویترینهایی برای ادراک برند بارنیز بسیار اهمیت دارند که بتوان آنها را بــا
کلمات سلیقه ،تجمل و شوخی توصیف نمود .ویترینها این را نشان میدهند ".به همین ترتیب یک وبسایت پیشرو در زمینــه مــد
بیان کرده است که ویترینها برای فروشگاههای خردهفروشی و برندهای جهانی بسیار حیاتی هستند چرا که به مشتری چیـ زی را
منتقل میسازند که فروشگاه عرضه میکند.
در نهایت خوشحالی یا عامل "احساس خوب" ،به تجربه سرگرمی و لذت مرتبط است .گن مور بیان میکند :این تجربه لــذت
بخشی است که دقیقاً چیزی را ببینید که مردم در ویترینها مشـاهده میکنند (مارکوس .)1978 ،طراح مشــهور و ژاپنـ ی ویتــرین،
هاتروی )1988( 3بیان کرد" :ویترین مکانی است که مردم را سرگرم میکند و این سرگرمکردن به معنای نمایش احساس لطف و
احترامی است که موجب ایجاد احساس خوب در مردم میشود".
برای ارزیابی اعتبار و صحت فرضیه که تجربیات خریدار است از اثرات چیدمان ویترین بر نیت خرید به دلیــل ایجــاد احســاس
خوب ،رابطة بین ویترین پاسخگویان و مؤلفههای آن تجربه ،منظور از خرید و عامل احساس خوب را مورد بررسی قرار میدهــیم.
تحلیلها به دو بخش تقسیم میشوند .در ابتدا رابطه بین معیار متری "ویترین" و نیت خرید را بررسی میکنــیم و ایــن مطلــب را
که" آیا عامل احساس خوب میانجی میشود یا خیر "را مورد ارزیابی قرار میدهیم .سپس ،از جریان رگرسیون چندمتغیره استفـاده
میکنیم تا این نکته که هر یک از این چهار عامل چگونه با عامل احساس خوب در ارتباط است را مورد آزمون قرار دهیم.
نتایج آزمونهای  ،tتفاوتهای بین اثرات مؤلفههای مختلف ویترین بر عامل احساس خوب را ارزیــابی مــیکننــد .ایــن نتــایج
نشان میدهد که تصویر ذهنی بیشترین تأثیر را بر عامل احساس خوب دارد ( ،)0/4151زمانی که سه عامل دیگر برای آن کنترل
شده باشند .عامل اطالعی کمترین میزان تأثیر را دارد ( )0/0787که تفاوت معناداری با صفر ندارد.

شکل شماره  .2اثر ویترین بر نیت خرید

شکل شماره  .3اثر ویترین احساس خوب بر نیت خرید
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جدول شماره  .3برآوردهای رگرسیونی از خوشحالی پیشبینی شده از چهار مؤلفه تجربه ویترینها که با تقابلها برآورد شدهاند.
پارامترها /تقابل

برآورد

خطای معیار

مقدار t

مقدار p

بینابین
اجتماعی
لذتی
اطالعاتی
تصویر ذهنی
لذتی  -تصویر ذهنی
اجتماعی  -تصویر ذهنی
اطالعاتی  -تصویر ذهنی
لذتی  -اجتماعی
اطالعاتی  -اجتماعی
اطالعاتی  -لذتی

0/0098
0/2389
0/2142
0/0587
0/4651
0/2510
0/2263
0/4064
0/0247
0/1802
0/1555

0/2540
0/0665
0/543
0/0760
0/0710
0/0922
0/1022
0/1174
0/0982
0/1152
0/0971

0/04
3/59
3/94
0/77
6/56
2/72
2/21
3/46
0/25
1/56
1/60

0/9691
0/0004
0/0001
0/4411
>0/0001
0/0070
0/0280
0/0007
0/8015
0/1194
0/1108

ضریبهای عوامل اجتماعی و لذتطلبی تقریباً با هم برابرند (حدود  )0/2و معنادار هم میباشند .آنها از ضریب تصویر ذهنی
کوچکترند اما بزرگتر از ضریب اطالعات میباشند .نتایج آزمون  tثابت میکند که تأثیر تصویر ذهنی به طرز معناداری بزرگتــر
از کل تأثیرات دیگر است .تفاوت میان اثرات اجتماعی ،لذتطلبی و اطالعاتی چندان بزرگ نیست.
 -8بحث و نتیجهگیری
یک یافته کلیدی در این مطالعه ،واکنش مصرفکننده نسبت به ویترین بود که شامل مؤلفههای متعددی میشود شامل
عوامل اجتماعی ،اطالعاتی ،لذتی و عوامل مربوط به تصویر ذهنی و اینکه ویترینی که این واکنشها را ایجاد کند ،میتواند باعث
ایجاد "احساس خوب" شود که آن هم به نوبه خود نیت خرید را افزایش میدهد .معنای ضمنی این نکته ،این است که تمامی
سهامداران باید بهصورت تیمی کار کنند تا ویترینی مؤثر را به وجود آورند که بتواند اهداف فروشگاه و برند تجاری که ارائه میدهد
را برآورده سازد .ویترینها میتوانند خریدار را در یک "گفتگو" از طریق متن نوشته شده یا صحنههای اجتماعی استنباط شده با
نگارهسازیها درگیر کنند .برای رسیدگی به نیازهای اطالعاتی مصرفکنندگان ،طراحان فروشگاه میتوانند برندهای جدید را با
روشهای زیباشناختی گیرا به نمایش بگذارند و مدیران برندهای تجاری میتوانند تضمین کنند که شاخصههای کاربردی و
نمادین محصوالت در آنچه که به نمایش گذاشته میشود ،وجود دارد .برای بهوجودآوردن عکسالعملی از لذتطلبی ،ویترینها
میتوانند طرحها و رنگها را با هم ترکیب کنند تا به مصرفکننده کمک کند که به یک "دنیای رؤیایی" وارد شود ،و محصول را
بهگونهای نشان دهد که مصرفکننده ترغیب شود به خیالپردازی درباره احتماالتی که ممکن است با ورود به فروشگاه ،منتظر او
باشد .در پایان ،در چیدمان ویترینها میتوان از مانکنها ،نگارهسازیها و سایر عناصر دیداری استفاده کرد تا تصویر خاصی را به
وجود آورد که احتمال داشته باشد مصرفکننده خواهان رسیدن به آن باشد .اگر مدیران بازاریابی بتوانند این عناصر را در چیدمان
یک ویترین در کنار هم داشته باشند ،ممکن است در بهوجودآوردن "احساس خوب" نسبت به فروشگاه ،بیشتر شدن احتمال ورود
به آن و خرید مشتریانی که نیت خـرید ندارند به موفقـیت دست یابنـد .ما رفتـار خـرید را با استفاده از چارچـوب  S-O-Rمورد
ارزیابی قرار دادیم (دونووان و روسیتر1982 ،؛ محرابیان و راسل )1974 ،که در آن ویترین محرک ) ،(Sمصرفکنندگان بهطور
ذهنی ) (Oو سپس واکنشهای رفتاری ) (Rارزیابی شدند .ما پنج عامل اصلی عوامل اجتماعی ،اطالعاتی ،لذتی ،تصویر ذهنی
و احساس خوب را شناسایی کردیم که تجربههای مصرفکننده از ویترین را شکل میدهند .در ادامه بهصورت مقداری و کمی
نشان دادیم که این عوامل بر نیت خرید مصرفکنندگان خانم تأثیر میگذارند .عالوه بر این تأثیر رگرسیون چهار عامل اولی (که
با عنوان معیار متریک "ویترین" به آن اشاره شده است) و بهطور کامل با عامل احساس خوب در ارتباط است ،این مطلب را
متذکر میشود که چیدمان ویترین در وهله اول با ایجاد حس مثبت نسبت به فروشگاه بر نیت خرید مصرفکنندگان تأثیر
میگذارد .بهطور خالصه مصرفکنندگان زمانی بیشتر متمایل به خرید میشوند که ویترین باعث ایجاد "احساس خوب" در آنها
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شود و سرانجام نشان دادیم که عامل تصویر ذهنی ،عامل اجتماعی و لذتی هر یک به میزان معناداری بر عامل احساس خوب
تأثیر میگذارند و دراینبین عامل تصویر ذهنی نیرومندتر از سایر عوامل است .بهطور خالصه ،مطالعه ما این نظر را ارائه میدهد
که با ایجاد "احساس خوب" در مشتری ،چیدمان ویترینها میتواند بر نیت خرید مصرفکنندگان تأثیر بگذارند .با وجود اینکه
خانمها در هر موردی تمایل دارند تا لذت خرید و آرامش را پیدا کنند (جاین و همکارانش ،)2012 ،اما بهطور مشخص رفتار خرید
آنها میتواند با عوامل محیطی مثل ویترینها افزایش پیدا کند .چیدمان این ویترینها بایستی مصرفکننده را با منافع اجتماعی،
کارکردی ،لذتی و مزایای مربوط به تصویر ذهنی تأ مین کنند ،اطالعات مربوط به مد را ارائه دهند و شامل محصوالت اصلی باشند
همزمان با این به مصرفکننده کمک کنند تا خیاالت مثبتی درباره زندگی خود خلق کنند .ویترینهایی که در رسیدن به این
اهداف موفق باشند ،میتوانند حس مثبتی را در میان مصرفکنندگان به وجود آورند که خود باعث افزایش میل خرید از آنها
میشود.
در ادامه پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 .1مدیران فروشگاه باید باتوجهبه نوع محصوالت ارائه شده برای سنین مختلف و جنسیتهای مختلف از رایحه و موسیقی
متناسب با آنها استفاده کنند.
 .2کاالها طوری چیده شوند که مشتریان بهراحتی بتوانند تمام کاالها را ببینند.
 .3چیدمان باید متناسب با محصول و نوع مشتری باشد.
 .4موسیقی ،رایحه ،رنگ و نور درون فروشگاه بهتر است باتوجهبه تیپ فروشگاه ،نوع مشتریان ،سابقه تاریخی ،فرهنگی و
اقلیمی منطقه باشد.
تحقیقات آتی میتواند مطالعه حال حاضر را از جهات بسیاری توسعه بخشد .ما در اینباره بر ویترین بهعنوان یک مقوله کامل
متمرکز بودیم ،پیشنهاد میشود محققان در تحقیقات آتی مشخصههای محیطی در ویترینها مثل رنگ یا نورپردازی را
موردمطالعه قرار دهند .همچنین میتوانند حتی شاخصههای خاص ویترینها در دستهبندی محصوالت مختلف مثل جواهرات،
اقالم جانبی (منظور کمربند ،عینک و ..است) کفش و کتاب را مورد بررسی قرار دهند .این میتواند طراحان ویترینها را با
ابزارهایی مجهز کند که ویترینهای مناسبی ایجاد کنند و بر اساس تجربیات مصرفکننده ،مشتریمحور نیز باشند .بهعالوه این
مطالعه متمرکز بر نیت خرید است .دیگر محققان میتوانند فرایند خرید و یا عملکرد بعد از خرید را مورد بررسی قرار دهند .مسیر
بالقوه دیگری که برای تحقیقات آتی وجود دارد این است که چگونه ویترینها به همراه سایر نقاط ارتباطی خردهفروشان در ارتباط
با مصرفکننده عمل میکند ،بهعنوانمثال چیدمان داخل فروشگاه که بتواند مفاهیم برند را انتقال دهد ،احساس خوب نسبت به
محصول را بیشتر میکند و باعث افزایش تجربه خرید میشود .در آینده ممکن است تمایل به گسترش سؤاالت تحقیقات باشد
که شامل رفتار خرید آقایان و ارزیابی تفاوتهای عملکردی بین زنان و مردان نسبت به ویترینهاست.
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