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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جاذبههای محیط فروشگاههای ورزشی شهر تبریز بر رفتار خرید
مشتریان بود.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاههای ورزشی
شهر تبریز بودند 157 .نفر از مشتریان فروشگاههای ور زشی شهر تبریز در این تحقیق شرکت کرده و به
پرسشنامههای  19گویهای جاذبههای محیط فروشگاه ملکی ( )2141و نیز  21گویهای رفتار خرید ملکی
( )2141پاسخ دادند .پرسشنامههای فوق جهت استفاده در محیط فروشگاههای ورزشی تعدیل و بازنویسی شده
و روایی صوری و محتوایی آنها توسط توسط اساتید و صاحبنظران حوزه مدیریت ورزشی مورد تایید قرار
گرفت و پایایی پرسشنامهها ،به ترتیب  α =0/42و  α =0/14محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معنیداری  p≥0/02انجام
گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد ،بین جاذبه های محیط فروشگاه و رفتار خرید مشتریان رابطه مثبت ( )r=0/811و
معنیداری وجود دارد ( .)p>0/02همچنین بین سه بُعد جاذبههای محیط فروشگاه یعنی بُعد عوامل
محیطی ( ،)r=0/928بُعد عوامل طراحی ( ،)r=0/821و بُعد عوامل اجتماعی ( )r=0/818با رفتار خرید
مشتریان رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد ( .)p>0/02نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که هر سه
متغیر عوامل محیطی ،عوامل طراحی و عوامل اجتماعی پیشبین معنیداری برای رفتار خرید مشتریان
میباشند (.)p>0/02
نتیجهگیری :به طور خالصه میتوان گفت ،ایجاد محیط جذاب در فروشگاه میتواند سبب افزایش رفتارهای
همراه با رضایت ،اعتماد ،تعهد ،وفاداری و نهایتاً خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز شود.
واژههای کلیدی :عوامل محیطی ،عوامل طراحی ،عوامل اجتماعی ،فروشگاههای ورزشی.
 .2گروه تربیت بدنی ،واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 .1استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولJanani@iaut.ac.ir :
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مقدمه
در شرایطی که اقتصاد ،مراحل تکاملی
جهانیشدن خود را میگذراند ،نگرش حوزههای
مختلف کسبوکار بهخصوص در زمینه ارائه
خدمات به مشتریان ،تحولی اساسی پیداکرده
است .تحول صورت گرفته در جایگاه استراتژیک
مشتریان در بازارهای رقابتی امروز ،شیوه و نحوه
برقر اری و حفظ ارتباط با مشتریان را دگرگون
ساخته است (رزوکویت  .)1020 ،2یکی از
متغیرهای مهم در این رقابت ایجاد جاذبههای
مرتبط با فروشگاه است .ایجاد جاذبه در فروشگاه
برای مشتریان ،فروشندگان را قادر میسازد همه
ابعاد نیازهای مصرفکنندگان خود را برآورده
کنند .در همین ارتباط فروشگاهها در پی
برقراری ارتباط یکبهیک با مشتریان خود
هستند بهنحویکه بخشی از نیروی رقابتی آنها
صرف جذب ،نگهداری و پایدار نمودن روابط با
مشتریان میگردد (کو و همکاران .)1021 ،1
درواقع در بازار رقابتی امروز حفظ مشتری و
تالش برای افزودن میزان خرید آنها امری
ضروری است ،زیرا حفظ مشتریان موجود نسبت
به مشتریان جدید کمهزینهتر است .لذا این امر
فروشندگان را به سمت استفاده از
استراتژیهایی سوق میدهد که ضمن کاهش
هزینههای حفظ مشتری فعلی باعث افزایش
میزان خرید آنها میشود.
در بازارهای هوشمند امروز فروشندگان کمتر به
دنبال رقابت بر سر قیمتها میباشند و بیشتر به
دنبال راههایی برای ایجاد فضایی مناسب از
فروشگاه خود در ذهن مصرفکنندگان هستند

1. Ruzeviciute
2. Ko et al.

1

(نیمک و همکاران )1029 ،؛ زیرا امروزه با توجه
به رشد فضای رقابتی و ارائه کاالهای مشابه با
قیمتهای مشابه ،چگونگی طراحی فضای داخلی
فروشگاهها بهمنظور ایجاد فضای بصری جذابتر،
ابزار قدرتمندی است که میتوان بهوسیله آن
خود را از رقبا متمایز و مشتریان را جلب نمود.
بدون تردید مشتریانی که از محل خرید خود
بهعنوان وجهه و اعتبارشان استفاده میکنند،
مهر تائیدی بر این امر دارند (پشم فروش،
 .)2114فروشگاهی که از چگونگی واکنش
مصرفکنندگان نسبت به عناصر فضای داخلی
آگاهی داشته باشد ،در مقابل رقبای خود از یک
مزیت نسبی برخوردار است (افضل  .)1021 ،9در
همین ارتباط محققان به این واقعیت رسیدهاند
که عناصر فضای داخلی میتواند سود را افزایش
دهد و خریدهای آنی را ایجاد کرده و موضع
رقابتی را بهبود بخشد (کیم .)1002 ،5
جاذبههای محیط فروشگاه بهعنوان یکی از
عوامل اثرگذار بر رفتار خرید مشتریان ،میتواند
موجب ایجاد تجربهای مطلوب برای مشتری شده
و او را تشویق کند تا فروشگاه موردنظر را به
دیگران توصیه ن ماید و یا برای خرید مجدد،
مراجعت کند (پشم فروش .)2114 ،ملکی
( )2141جاذبههای محیط فروشگاه را تالشی
برای طراحی محیط خرید جهت ایجاد احساس
عاطفی خاصی در خریدار و افزایش احتمال
خرید او تعریف میکند ،درواقع فضای فروشگاه و
طراحی محیط برای تحریک حواس پنجگانه
است که پاسخهای عاطفی و ادراکی مشتریان را
3. Nemec et al.
4. Afzal
5. kim
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در برداشته و بر رفتار خرید تأثیر میگذارد.
برکمن و همکاران  )2418( 2یک چارچوب سه
عاملی شامل عوامل محیطی  ،1عوامل طراحی  1و
عوامل اجتماعی  9برای محیط فروشگاه پیشنهاد
کرده است (به نقل از گریسون و همکاران ،5
 .)1004عوامل محیطی ،شرایط محیط (شامل
نورپردازی ،رایحه ،دما و تهویه هوا ،پاکیزگی،
موسیقی و امکانات تفریحی) است که میتواند
مشتریان بالقوه را تحت تأثیر قرار دهد .عوامل
طراحی ،اشاره به آن دسته از احساسات
زیباییشناختی دارد که میتوان با استفاده از
آنها بهطور مستقیم بر ادراکات مشتریان تأثیر
گذاشت که عبارتاند از رنگ (رنگ دیوار ،سقف،
کفپوش) و آرایش فضای داخلی (طرح طبقه،
چیدمان کاالها ،قفسهبندی ،تبلیغات و
اطالعرسانی ،ارگونومی و چیدمان) (اصلیپور،
 .)2141همچنین عوامل اجتماعی ،به عوامل
مربوط به مردم در محیط فروشگاه (شامل
ویژگی فروشندگان ،ویژگی سایر خریداران،
ازدحام و شلوغی فروشگاه) اشاره دارد (ملکی،
.)2141
توجه به رفتار مشتری در صنعت فروش و
خدمات دارای اهمیت باالیی است زیرا باعث
بازگشت مشتری خواهد شد (بیی .)1008 ،8
رفتار مصرفکننده فعالیتهایی هستند که در
آنها افراد برای استفاده واقعی یا بالقوه از اقالم
مختلف بازار که شامل محصوالت ،خدمات،
ایدهها و محیط فروشگاهها میشود ،درگیر
1. Berkman et al.
2. Ambient Factories
3. Design Factors
4. Social Factors
5. Grayson et al.
6. Bee
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هستند (لیو و همکاران  .)1022 ،7این رفتار
شامل تمامی واکنشهای هیجانی ،ذهنی و
رفتاری مشتری در ارتباط با خرید ،دریافت و
استفاده از کاالها و خدمات است (لی .)1020 ،1
در همین زمینه تحقیقات نشان دادهاند که
عوامل فیزیکی ،نقش مهمی در افزایش سطح
رضایت مشتری دارد و میتواند موجب حفظ
مشتری یا تکرار رفتار خرید او شود (جایانت و
20
همکاران  .)1021 ،4همچنین هان و ریو
( )1004اهمیت دستیابی به محیط متمایز در
توجه بازاریابان را یکی از عوامل کلیدی در جذب
22
و رضایت مشتریان میدانند .سو و همکاران
( ،)1021نیز بر تأثیر محیط فیزیکی خدمات در
رفتار خرید مشتری تأکید میکنند.
امروزه صنعت تولید و فروش کاالهای ورزشی نیز
به یکی از صنایع سودآور دنیا تبدیلشده است
(نیمک و همکاران .)1029 ،دراینبین
فروشگاههای ورزشی ،یک عامل ارتباطی اصلی
بین مشتریان با کاالها و محصوالت بوده و
بازاریابان در این فضای رقابتی باید به دنبال
برآورده سازی تمامی خواستههای مشتریان بوده
و با ایجاد فضای مناسب انگیزه خرید را ایجاد
کنند (وو )1022 ،21؛ زیرا مصرفکنندگان صرفاً
به دنبال خرید یک کاال نیستند .درواقع ،وجود
فروشگاهی با فضای زیبا و جذابیت محیطی
میتواند سبب لذت بردن از خرید توسط مشتری
شود (کاتلر و آرمسترانگ  .)2444 ،21درواقع نکته
کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی ،درک رفتار
7. Liu et al.
8. Lee
9. Jayant et al.
10. Han & Ryu
11. Sui et al.
12. Wu
13. katler & Armestrang
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مصرفکننده است .البته درک رفتار
مصرفکننده و ارزیابی عملکرد مصرفکنندگان
در جوامع مختلف با توجه به تفاوتهای فرهنگی
نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است (صمدی،
 .)2111نتایج تحقیقات نیز در زمینه رفتار
مصرفکننده گویای این امر است که محیط
داخلی میتواند بر رفتار مصرفکنندگان مؤثر
باشد و باعث ایجاد انگیزه خرید در آنها شود و
چهبسا خرید آنها را در پی داشته باشد چراکه
مصرفکنندگان بهشدت تحت تأثیر محیط ،تنوع
محصوالت با مارکهای تجاری مختلف و
چیدمان جذاب محصوالت در قفسهها قرار
میگیرند (ملکی .)2141 ،چالش اصلی ،ایجاد و
حفظ اتمسفر جذابی است که مشتری را برای
و رود به فروشگاه و خرید ترغیب نماید (کاتلر و
آرمسترانگ .)2444 ،درواقع به همان اندازه که
متغیرهای محیطی و فضای بیرونی فروشگاه،
نقش عمدهای را در جلب و هدایت مشتری به
داخل ایفا میکند ،توجه به متغیرهای درونی و
فضای داخلی نیز میتواند انتظارات مشتریان را
برآورده ساخته و بر رفتار خرید آنان تأثیر بگذارد
(آشوری.)2142 ،
تجربه نشان میدهد ،فروشندگان در ایران کمتر
به محیط داخلی فروشگاه بهعنوان عاملی مؤثر
بر رفتار خرید مصرفکننده مینگرند .شناخت
میدانی از شهر تبریز نشان میدهد فروشندگان
در این شهر نیز کمتر به محیط داخلی فروشگاه
توجه میکنند .این امر میتواند موجب کاهش
رضایت مشتریان شده و ذهنیت مشتری را در
زمینه خرید مجدد از آن فروشگاه تغییر دهد.
این در حالی است که شهر تبریز بهعنوان شهری
شناختهشده در زمینۀ تولید و عرضۀ محصوالت
ورزشی و همچنین وجود فروشگاههای ورزشی
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متعدد در کشور شناخته میشود .با توجه به
نادیده گرفته شدن جاذبههای محیط فروشگاه
توسط برخی از فروشگاههای ورزشی در شهر
تبریز سؤاالت اصلی پژوهش حاضر این است که
آیا بین جاذبههای محیط فروشگاه با رفتار خرید
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباط
معنیداری وجود دارد؟ همچنین آیا میتوان
رفتار خرید مشتریان را از طریق جاذبههای
محیط فروشگاه پیشبینی کرد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع کاربردی،
ازلحاظ گردآوری دادهها توصیفی  -پیمایشی و از
نوع همبستگی است و برای جمعآوری اطالعات
از شیوه کتابخانهای و میدانی استفادهشده است.
جامعه آماری شامل کلیه مشتریان باالی 25
سال فروشگاههای ورزشی شهر تبریز بودند
ازآنجاییکه جامعه آماری نامشخص است؛ 119
نفر با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
مورگان بهعنوان نمونه آماری برآورد شد که
محقق پرسشنامه را بین  900نفر از مشتریان
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز بهصورت
تصادفی ساده توزیع نمود که از آن تعداد 157
نفر پرسشنامهها را بهصورت کامل پاسخ دادند.
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد
جاذبههای محیط فروشگاه و رفتار خرید بود که
جهت استفاده در فروشگاههای ورزشی مورد
بازبینی قرار گرفت .پرسشنامه اول؛ پرسشنامه
جاذبههای محیط فروشگاه ملکی ( )2141شامل
 19سؤال و سه مؤلفه عوامل محیطی ،عوامل
طراحی و عوامل اجتماعی بود .پرسشنامه دوم؛
پرسشنامه رفتار خرید ملکی ( )2141شامل 21
سؤال و پنج مؤلفه رضایت ،اعتماد ،تعهد،
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وفاداری و مؤلفه خرید بود .امتیاز گذاری
پرسشنامهها بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت
(از =2خیلی کم تا =5خیلی زیاد) محاسبه شد.
پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جاذبههای محیط
فروشگاه  r=0/42و برای پرسشنامه رفتار خرید
 r=0/14محاسبه شد .برای برآورد پایایی زمانی
 10پرسشنامه در اختیار مشتریان فروشگاههای
ورزشی در سطح شهر تبریز قرار گرفت و بعد از
ده روز مجدداً پرسشنامهها در بین همان  10نفر
پخش شد .ضریب همبستگی بین سؤاالت
جاذبههای محیط در فروشگاه در مرحله اول و
مرحله دوم برابر با  0/479و ضریب همبستگی
بین سؤاالت رفتار خرید مصرفکننده در مرحله
اول و مرحله دوم برابر با  0/489بود .با توجه به
بزرگتر بودن میزان همبستگی از  0/7پایایی
زمانی پرسشنامهها نیز تائید میشود.
با توجه به توزیع طبیعی دادهها در آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف برای تعیین ارتباط بین
متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد .همچنین ،بهمنظور پیشبینی از روش
رگرسیون چندمتغیره با ورود همزمان متغیرها
استفادهشده است .از آزمون آلفای کرونباخ برای
تعیین پایایی پرسشنامهها استفاده شد .کلیه
تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  28انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
توصیف ویژگیهای فردی شرکتکنندگان
پژوهش نشان داد ،حداقل سن  25و حداکثر آن
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 72سال بود .همچنین  51/4درصد نمونه
شرکتکننده در پژوهش مرد و  95/2درصد آنان
زن بودند .وضعیت شغلی پاسخگویان نشان داد،
 51/9درصد از پاسخگویان شاغل 1/9 ،درصد
بازنشسته و  19/5درصد بیکار بودند .همچنین
توصیف میزان تحصیالت پاسخگویان نشان داد،
 18/4درصد مشتریان دارای مدرک دیپلم27/8 ،
درصد فوقدیپلم 17/1 ،درصد لیسانس29/1 ،
درصد دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر
بودند.
نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف در بررسی
وضعیت توزیع متغیرهای موردمطالعه نشان داد،
متغیر جاذبه فروشگاه و خرده مقیاسهای آن
(محیطی ،طراحی و اجتماعی) و همچنین رفتار
خرید مصرفکننده و خرده مقیاسهای آن
(رضایت ،اعتماد ،تعهد ،وفاداری و خرید) دارای
توزیع طبیعی هستند؛ بنابراین از روشهای
آماری پارامتریک جهت آزمون فرضیههای
پژوهش استفاده شد.
نتایج آزمون همبستگی پ یرسون مندرج در
جدول  2نشان داد بین جاذبههای محیط
فروشگاه با رفتار خرید مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد ( .)r=0/811همچنین بین سه بُعد
جاذبههای محیط فروشگاه یعنی بُعد عوامل
محیطی فروشگاه ( ،)r=0/928بُعد عوامل طراحی
فروشگاه ( )r=0/821و بُعد عوامل اجتماعی
فروشگاه ( )r=0/818با رفتار خرید مشتریان
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت،
معنیدار و خوبی مشاهده شد.
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جدول  .1رابطه بین جاذبههای محیط فروشگاه با رفتار خرید مشتریان
رفتار خرید مشتریان

همبستگی

معنیداری

جاذبههای محیط فروشگاه

0/811

*

عوامل محیطی فروشگاه

0/928

*0/002

عوامل طراحی فروشگاه

0/821

*

عوامل اجتماعی فروشگاه

0/818

*0/002

بهمنظور تعیین ضریب همبستگی چندگانه بین
ابعاد جاذبههای محیط فروشگاه با رفتار خرید
مشتریان (پیشبینی رفتار خرید مشتریان از

0/002

0/002

روی ابعاد جاذبههای محیط فروشگاه) از
رگرسیون چند متغیره به شرح جدول  1استفاده
شد.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس برای رگرسیون چندمتغیری جهت پیشبینی رفتار خرید مشتریان بر اساس ابعاد
جاذبههای محیط فروشگاه
منبع

درجة

ضریب

مجذور

تغییرات

آزادی

همبستگی

همبستگی

رگرسیون

1

باقیمانده

151

0/817

پیشبینی کنندهها :عوامل محیطی فروشگاه،
عوامل طراحی فروشگاه ،عوامل اجتماعی
فروشگاه
متغیر وابسته :رفتار خرید مشتریان
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود،
ضریب همبستگی چندگانه  0/817با توجه به
سطح معنیداری حاصله در سطح  %44اطمینان
معنیدار است .درواقع  0/90درصد تغییرات

ضریب

ضریب
میزان F

همبستگی

معنیداری

سازگار شده
0/905

0/ 90

11/ 21

0/002

*

مربوط به متغیر رفتار خرید مشتریان
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز بر اساس سه
بعد عوامل محیطی فروشگاه ،عوامل طراحی
فروشگاه و عوامل اجتماعی فروشگاه قابل تبیین
است .برای تعیین مدل پیشبینی ضرایب
رگرسیونی به شرح جدول  1بهدستآمده است.
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جدول  .3ضرایب رگرسیون مرتبط با پیشبینی رفتار خرید مشتریان بر اساس ابعاد جاذبههای محیط فروشگاه
متغیر مالک

متغیرهای پیشبینی کننده

میزان B

خطای معیار

رفتار خرید مشتریان

ضریب β

عدد ثابت

2/148

0/271

عوامل محیطی فروشگاه

0/295

0/051

0/217

عوامل طراحی فروشگاه

0/254

0/072

0/281

1/199

عوامل اجتماعی فروشگاه

0/188

0/058

0/911

8/911

با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیری با
روش ورود همزمان و همچنین میزان t
بهدستآمده ،میتوان گفت هر سه متغیر عوامل
محیطی فروشگاه ،عوامل طراحی فروشگاه و
عوامل اجتماعی فروشگاه تفاوت معنیداری را
نشان میدهند؛ بنابراین ،معادله رگرسیون را
میتوان بهصورت زیر نوشت:
(عوامل محیطی فروشگاه) ( + 0/217عوامل
طراحی فروشگاه) ( + 0/281عوامل اجتماعی
فروشگاه)  = 2/148 + 0/911رفتار خرید
مشتریان
نتیجه نهایی :به ترتیب سه متغیر عوامل
اجتماعی فروشگاه ،عوامل طراحی فروشگاه و
عوامل محیطی فروشگاه پیشبین معنیداری
برای رفتار خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی
شهر تبریز میباشند.
بحث و نتیجهگیری
تحول صورت گرفته در جایگاه استراتژیک
مشتریان در بازارهای رقابتی امروز ،شیوه و نحوه
برقراری و حفظ ارتباط با مشتریان را دگرگون
ساخته است .بنگاههای اقتصادی امروز ،در پی
برقراری ارتباط یکبهیک با مشتریان ارزشمند
خود هستند بهنحویکه بخشی از نیروی

میزان t

معنیداری

7/551

0/002

1/727

0/007
0/015
0/002

بازاریابان و صاحبان فروشگاهها ،صرف جذب،
نگهداری و پایدار نمودن روابط با مشتریان
میگردد .ازاینرو ،توجه بهتمامی متغیرهای
درگیر در رفتار خرید مشتری بهخصوص مسائل
محیطی اهمیت باالیی دارد .نتایج پژوهش
حاضر نیز نشان داد ،بین جاذبههای محیط
فروشگاه با رفتار خرید مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد ( .)r=0/811به عبارت سادهتر افزایش
جاذبههای محیط فروشگاه میتواند موجب
افزایش رفتار خرید مشتریان شود .این یافته با
نتایج پشم فروش ( ،)2114ملکی (،)2141
شرمن و همکاران ( ،)2477بابین و اتاوی
( ،)1000ریو ( ،)1007اریفین و همکاران
( ،)1022جایانت و همکاران ( )1021و
ماجومدار و همکاران ( )1021همخوان است .بر
این اساس میتوان عنوان کرد ایجاد فضای
مناسبی برای محیط فروشگاه میتواند تأثیر
مثبتی بر رفتار خرید مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز داشته باشد .جاذبههای
محیط فروشگاه تالشی برای طراحی محیط
خرید برای ایجاد احساس عاطفی خاصی در
خریدار و افزایش احتمال خرید او تعریف
میشود ،درواقع فضای فروشگاه و طراحی محیط
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برای تحریک حواس پنجگانه است که پاسخهای
عاطفی و ادراکی مشتریان را در برداشته و بر
رفتار خرید تأثیر میگذارد .کانالهای اصلی
حسی در فروشگاه که بر ادراک مشتری تأثیر
میگذارند عبارتاند از عوامل بصری ،شنیداری،
لمسی و بویایی و چون رفتار انسان بهشدت با
محیط فیزیکی در ارتباط است ،مسئولین
فروشگاهها با توجه به جاذبههای فروشگاه نظیر
عوامل محیطی که شامل نور ،رایحه ،دما و تهویه
هوا ،پاکیزگی ،موسیقی و امکانات تفریحی و یا
عوامل طراحی که شامل رنگ محیط ،آرایش
فضای داخلی ،تبلیغات و اطالعرسانی ،ارگونومی
و چیدمان و یا عوامل اجتماعی که شامل ویژگی
فروشندگان ،ویژگی سایر خریداران و ازدحام و
شلوغی فروشگاه میباشد میتواند کانالهای
حسی مشتریان را تحت تأثیر قرار داده و بر
رفتار خریدشان نیز تأثیرگذارند .ازاینرو با
افزایش جاذبههای محیط فروشگاه ،رفتار خرید
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
افزایش مییابد.
نتایج بررسی رابطه بین سه بُعد جاذبههای
محیط فروشگاه یعنی بُعد عوامل محیطی
فروشگاه ( ،)r=0/928بُعد عوامل طراحی
فروشگاه ( )r=0/821و بُعد عوامل اجتماعی
فروشگاه ( )r=0/818با رفتار خرید مشتریان
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز نیز مثبت و
معنی دار بود .همچنین با توجه به ضرایب
رگرسیون چندمتغیری هر سه عامل جاذبههای
محیطی فروشگاه (عامل محیطی فروشگاه
0/217؛ عامل طراحی فروشگاه 0/281؛ عامل
اجتماعی فروشگاه  ،)0/911تأثیر معنیداری را
بر رفتار خرید مشتریان نشان داد .به عبارت
سادهتر به ترتیب سه متغیر عامل اجتماعی
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فروشگاه ،عامل طراحی فروشگاه و عامل محیطی
فروشگاه پیشبین معنیداری برای رفتار خرید
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز بودند.
ارتباط معنیدار بین عوامل اجتماعی فروشگاه با
رفتار خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز با یافتههای شرمن و همکاران (،)2477
ریو ( ،)1007جایانت و همکاران ()1021
ماجومدار و همکاران ( )1021و ملکی ()2141
همخوانی دارد ،اما در تناقض با یافته پونس و
همکاران ( )1008است .دلیل این ناهمخوانی را
می توان به تفاوت در جامعه آماری مربوط
دانست بهنحویکه در تحقیق پونس و همکاران
( )1008تأثیر تفاوتهای فرهنگی مختلف
(امریکا شمالی و خاورمیانه) بر رفتار خرید
مشتریان موردمطالعه قرارگرفته است درحالیکه
پژوهش حاضر بر مصرفکنندگان کاالهای
ورزشی در شهر تبریز متمرکز بود .عوامل
اجتماعی (شامل تعداد ،نوع و رفتار پرسنل
فروش و دیگر مشتریان در محیط فروشگاه
میباشد) ،به عوامل مربوط به مردم در محیط
فروشگاه اشاره داشته که تمام افراد حاضر در
محیط فروشگاه را در برمیگیرد (گریسون،
 . )1004فردی که برای کار در فروشگاه برگزیده
میشود ،الزم است شناخت کافی نسبت به
اهداف ،تشکیالت و نحوه عملکرد فروشگاه
داشته باشد بنابراین باید به فرد آموزشهای
الزم در این خصوص داده شود تا بتواند بهخوبی
از عهده وظیفهاش برآید .فروشندگانی که
همیشه آماده خدمتگزاری به مشتریان هستند،
از عوامل اساسی جذب مشتری ،محسوب
میشوند؛ بنابراین توصیه میشود در جایگاههای
فروش و تمامی نقاطی از فروشگاه که بهطور
مستقیم با مشتریان در تماس هستند از کسانی
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استفاده شود که همیشه لبخند بر لب دارند.
یکی از عو امل مهم توفیق نیروی انسانی در
شکلگیری یک ارتباط سودمند و دوطرفه با
مشتری و جلب نظر مساعد وی ،مطلع بودن
پرسنل فروش در مورد مختصات کلی کاالهای
هدف ،از قبیل قیمت ،کاربرد ،کیفیت ،محل
ساخت و غیره است (ملکی .)2141 ،فروشندگان
با تحت نظر داشتن رفتار مشتری ،کمک به او
هنگام نیاز ،رفتار دوستانه نسبت به مشتریان و
معرفی ارائه سیمایی خوب و مطلوب از فروشگاه،
محصول و حتی خود کارکنان در این زمینه
میتوانند مؤثر عمل کنند .تعداد کارکنان نیز
یکی دیگر از فاکتورهای مهم است (اصلی پور،
 .)2141مطمئناً تعداد کم پرسنل فروش ،فرایند
خدماترسانی مناسب و بهموقع به مشتریان را
دچار وقفه نموده و حتی سرگردانی ،عدم
رضایت و ترک فروشگاه را برای خریداران به
دنبال خواهد داشت .درواقع با شناسایی و اصالح
ویژگیهای فروشندگان از طریق کارگاههای
آموزشی و یا مشاوره و همچنین استفاده از
فضای فروشگاه کافی و مناسب جهت کاهش
ازدحام و شلوغی فروشگاه بهشدت میزان خرید
مشتریان افزایش مییابد .بر این اساس و با توجه
به ارتباط مثبت و معنیدار بین عوامل اجتماعی
فروشگاه با رفتار خرید مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز پیشنهاد میشود فروشندگان
با جذب و تربیت نیروی انسانی مناسب و کافی
شرایط رضایتمندی مشتری را از عوامل
اجتماعی فروشگاه برآورده کرده تا بر رفتار خرید
وی تأثیر مثبتی داشته باشند.
ارتباط معنیدار بین عوامل طراحی فروشگاه و
رفتار خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز در این پژوهش با یافتههای شرمن و
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همکاران ( ،)2477ریو ( ،)1007اریفین
( ،)1022جایانت ( )1021و ملکی ()2141
همخوانی دارد .ولی در تناقض با نتایج تحقیق
گیاهی ( )2114است .عوامل طراحی
(رنگآمیزی و آرایش فضای داخلی) اشاره به آن
دسته از احساسات زیباییشناختی دارد که
میتوان با استفاده از آنها بهطور مستقیم بر
ادراکات مشتریان تأثیر گذاشت (ملکی.)2141 ،
رنگ یکزبان جهانی است که احساسات را
تحریک میکند ،فرهنگها را شکل میدهد و
پیشزمینه جهان ما را میسازد ،رنگ برخالف
سایر ملزومات دکوراسیون ،یک بعد انسانی دارد
که نمیتوان آن را نادیده گرفت ،درواقع رنگ
میتواند حالتها را تغییر دهد و فضای خاصی
به وجود آورد و روحیه انسان را بهترکند ،رنگ
یکی از مطرحترین عناصر طراحی بهحساب
میآید چراکه در نگاه کلی از فروشگاه ،بیشترین
تأثیر را دارد و البته باید به این نکته توجه کرد
که پاسخهای روانی به رنگهای مختلف در
فرهنگهای مختلف متفاوت است (پونس و
همکاران .)1008 ،آرایش فضای داخلی نیز یکی
از مهمترین ابعاد طرحی داخلی ،جهت ارائه
تصویری زیبا و چشمنواز از فروشگاه به شمار
میآید که شامل موارد (طرح طبقه ،چیدمان
کاالها ،قفسهبندی ،ارگونومی و چیدمان و
تبلیغات و اطالعرسانی) میباشد .طرح طبقه
نقشهای است که نشاندهنده چگونگی ارتباط
میان اتاقها ،سالنها ،فضاهای فروشگاه و دیگر
ابعاد فیزیکی یک طبقه از ساختمان میباشد.
یک طرح خوب ،در رضایتمندی مشتری نقش
مهمی داشته و باعث ایجاد فرصت برای تحت
تأثیر قرار دادن مشتری میشود.

 111بررسی تاثیر جاذبههای محیط فروشگاههای ...

چیدمان کاال شامل چیدمان مرتب محصوالت و
تفکیک آنها در قفسهها ،نمایش واضح
محصوالت و غیره است (اصلیپور.)2141 ،
چیدمان محصوالت فروشگاه باید دارای یک نظم
منطقی باشد ،آرایش قفسهها باید به صورتی
باشد تا مشتریان به بهترین شکل ممکن بتوانند
انواع کاالها را مشاهده نمایند ،ارگونومی ،نیز
علم مطالعه کارایی و عمل انسان است که
ویژگیها و تواناییهای وی را موردمطالعه قرار
میدهد .ارگونومی ،به بیان ساده روشی است که
نیازها ،تواناییها و محدودیتهای جسمی و
ذهنی انسان را کانون اصلی طراحی محصوالت
مورد استفاده ،مشاغل و محیط اطراف او قرار
میدهد تا ضمن تأمین آسایش ،سالمت و
ایمنی ،موجب افزایش کارایی گردد .دانش
مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی بهعنوان
دانش تخصصی که هدف اصلی آن تأثیرگذاری
بر ذهن و رفتار مخاطب برای دستیابی به
هدفهای تجاری و غیرتجاری است ،تبلیغات
تأثیر به سزایی در باال بردن آگاهی مشتری دارد
و بر روی افکار ،احساسات ،گرایشها و
تصمیمگیری مشتری تأثیر میگذارد (ملکی،
 .)2141اهمیت تبلیغات ازآنجا سرچشمه
میگیرد که نهتنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در
برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار میآید ،بلکه
وسیلهای است که توسط آن مشتریان از ابداعات
و نوآوری شرکت و همچنین تغییر در محصوالت
آگاه میشوند .بهعبارتدیگر با استفاده مناسب از
رنگ (رنگ دیوار ،سقف ،کفپوش) ،آرایش فضای
داخلی (طرح طبقه ،چیدمان کاالها ،قفسهبندی،
تبلیغات و اطالعرسانی ،ارگونومی و چیدمان
مناسب) میزان خرید مشتریان افزایش مییابد.
بر این اساس و با توجه به ارتباط مثبت و
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معنیدار بین عوامل طراحی فروشگاه و رفتار
خرید مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
به فروشندگان این شهر پیشنهاد میشود ،به
متغیرهای طراحی مورد تأکید در این پژوهش
که از طریق مشتریان شهر مورد تأکید
قرارگرفته است جهت طراحی فروشگاهها توجه
نمایند.
ارتباط معنیدار بین عوامل محیطی فروشگاه و
رفتار خرید مشتریان در این پژوهش با
یافتههای شرمن و همکاران ( ،)2477بابین و
اتاوی ( ،)1000ریو ( ،)1007پشم فروش
( ،)2114اریفین و همکاران ( ،)1022ملکی
( ،)2141اصلیپور ( )2141و دانش ()2141
همخوان بود .عوامل محیطی شرایط محیط
(نورپردازی ،رایحه ،دما و تهویه هوا ،پاکیزگی،
موسیقی ،امکانات تفریحی) است که میتواند
مشتریان بالقوه را تحت تأثیر قرار دهد .نور
عالوه بر تأمین روشنایی الزم ،نقش انکارناپذیری
در خلق یک فضای زیبا و چشمنواز ایفا میکند
تحقیقات نشان داده است در فروشگاههایی که
از سیستم نورپردازی مناسبی بهره میگیرند
سطح رضایت نسبی مشتریان و پرسنل بسیار
باالتر از دیگر فروشگاهها است (هان و ریون،
1004؛ وو .)1022 ،همچنین از بین همۀ حواس
انسان ،حس بویایی دارای بیشترین تأثیرگذاری
روی احساسات است و رایحه روی مرکز
احساسات در مغز تأثیر میگذارد بدون اینکه
مشتریان متوجه باشند باعث برانگیختگی
خاطرات میشود رایحه مناسب میتواند تأثیر
مثبتی روی رفتار مصرفکننده داشته باشد.
رایحه میتواند روی نیتهای مشتریان برای
دیدار و بازگشت به فروشگاه تأثیر بگذارد و
همچنین به درک مناسب از یک مرکز خرید

سهیال توحیدی ،حمید جنانی

کمک میکند .دمای محیط به دلیل آنکه نقش
مهمی در آسایش شخصی افراد دارد میتواند
رفتار مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد،
فروشگاهها معموالً پذیرای تعداد زیادی از
مشتریان و بازدیدکنندگان هستند ،اما مسئلۀ
مهم این است که تعداد قابلتوجهی از مشتریان
را افراد کهنسال و یا کودکان تشکیل میدهند،
دمای نامناسب فضای فروشگاه نهتنها برای این
افراد بلکه مشتریان دیگر نیز مشکالتی ایجاد
خواهد نمود که مطمئناً در تصمیم و رفتار
خریدشان تأثیرگذار خواهد بود (دانش.)2141 ،
درواقع فروشگاهها باید از دمای متناسب با
فصول مختلف سال برای فضای فروشگاه
استفاده کنند .پاکیزگی جزء الینفک زندگی
انسان میباشد چون انسانها در طول دوران
عمر خود به دنبال مکانهایی بانظافت و تمیزی
باال برای مکانهای اقامتی تفریحی ،گردشی،
استراحتی و زندگی و چهبسا برای خرید هستند
وجود فروشگاههایی بانظافت باال باعث جلب و
جذب مشتریان شده و میتواند بر رفتار
خریدشان تأثیر مثبتی بگذارد .یکی دیگر از
عوامل اثرگذار در افزایش بهرهوری و راندمان
فروش انواع فروشگاهها ،موسیقی است که
موسیقی استفادهشده در فروشگاه باید متناسب
با محیط فروشگاه باشد .درواقع استفاده از
موسیقی بر ادراک افراد تأثیر میگذارد و رفتار
خرید مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار
می دهد .وجود امکانات رفاهی و تفریحی در
فروشگاه شامل کافیشاپ ،رستوران ،محیط
بازی برای کودکان ،آسانسور و غیره میباشد که
وجود چنین امکاناتی در فروشگاهها دید مشتری
در هنگام مراجعه به فروشگاه را عوض کرده و بر
رفتار خرید تأثیر بگذارد (اصلیپور.)2141 ،
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ازاینرو و با توجه به ارتباط معنیدار بین عوامل
محیطی فروشگاه و رفتار خرید مشتریان
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز پیشنهاد
میشود فروشندگان برای ساخت عوامل محیطی
مناسب تالش کنند.
منابع














آشوری ،پیرو ( .)2142فروشگاه ،مشههد ،نشهر
کتابکده کسری ،چاپ اول.
اصههلی پههور ،محسههن ( .)2141بررسههی تههاثیر
نشانههای محیطی (رایحه و رنگ و  )...بر رفتار
خرید در جو فروشگاه ،پایهان نامهه کارشناسهی
ارشد ،دانشگاه اصفهان.
پشم فروش ،مهشاد ( .)2114تاثیر محرکهای
محیطی فروشگاههها بهر رفتهار خریهد تصهادفی
مصرفکنندگان ،پایان نامه کارشناسهی ارشهد،
دانشگاه شهید چمهران اههواز ،گهروه مهدیریت،
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
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محیط فروشگاه با رفتار خرید مصهرف کننهده،
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پردیس البرز.
صمدی ،منصور ( .)2111رفتار مصرف کننهده،
تهران ،نشر آوییژ ،چاپ اول.
کههاتلر ،فیلی ه و آرمسههترانگ ،گههری (.)2444
اصول بازاریابی ،ترجمهه :دکترعلهی پارسهاییان،
 .2140تهران ،نشر ادبستان -آیالر.
گیههاهی ،یاسههمن ( .)2114نقههش جاذبههههههای
محههیط فروشههگاه بههر رفتههار مشههتری و میههزان
افزایش فروش ،چهارمین کنفرانس بهینالمللهی
مدیریت بازاریابی ،تهران ،گروه پژوهشی آریانا.
ملکی ،مژگهان ( .)2141بررسهی تهاثیر عناصهر
فضای داخلی بر رفتار خرید مصهرف کننهده در
فروشگاههای زنجیرهای شهروند در سطح تهران،
پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی،
دانشگاه تهران.
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Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of the attractions of the
shops environment on buying behavior of sports shops customers of Tabriz city.
Methodology: The research method is a descriptive-correlation type. Statistical
population included all customers of sports shops of Tabriz. Due to the possibility of
determining the exact number of the study population, there was no reason for
determining sample size for the population, so 357 persons were selected randomly. In
collecting the data, the two standard questionnaires Maleki (2013) shop environment
attractions with 24 items and Maleki (2013) buying behavior with 23 items was used.
Face and content validity of the questionnaires was approved by professors and experts
in the field of sports management and reliability were α=0.91 and α=0.89 respectively.
Pearson correlation coefficient and Multivariate linear regression were for analyzing
data (p≤ 0.01).
Results: The results showed a positive relationship between shop environment
attractions and buying behavior (r=0.638) and it was significant (p<0.01). As well as
between the three dimensions of the shop environment attractions of environmental
factors (r=0.416), the design factors (r=0.613), and social factors (r=0.636) there was a
significant positive correlation with buying behavior (p<0.01). Regression analysis
showed that variables shop environment attractions and environmental factors, the
design factors and social factors were significant predictors of buying behavior
(p<0.01).
Conclusion: In summary it can be said, creating an attractive environment can increase
in-store behaviors with satisfaction, trust, commitment, loyalty and ultimately it leads to
customers purchase.
Keywords: Environmental Factors, the Design Factors, Social Factors, Sports Shops.
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